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Danýþtay saldýrýsý ile Ergenekon davasý nihayet birleþti
17 Mayýs 2006 günü
Ankara'daki Danýþtay binasýna
rahatça giren giren Aslan
Alpaslan adlý faþist tetikçinin
yaðdýrdýðý kurþunlar sonucu
Danýþtay Ýkinci Daire üyesi
Mustafa Yücel Özbilgin ölmüþ,
aralarýnda daire baþkaný Mustafa
Birden'in de yer aldýðý dört üye
daha yaralanmýþtý. Tetikçi
tesadüfen yakalandýðýnda bunu
Danýþtay'ýn türban yasaðýný

protesto etmek için yaptýðýný
söylemiþti.
Ergenekon Terör Örgütü'nün
amacý bu saldýrýyý Ýslamcýlarýn
üzerine yýkmak ve laikliðin
silahla tehdit edildiðini göstererek darbeye zemin hazýrlamaktý.
Ancak bu komplo tutmadý. Faþist
tetikçinin cebinden Ulusal Kanal
ve Vatansever Kuvvetler Güç
Birliði Platformu kartlarý çýkmýþtý.
Onu tanýyanlar Veli Küçük’ün

emrinde çalýþtýðýný açýkladý.
Saldýrýnýn üzerinden 2 yýl geçti.
2 yýl boyunca bu saldýrýyý
Ergenekon çetesinin gerçekleþtirdiðine kulak týkandý. Ancak
darbeci örgütlenme hakkýndaki
soruþturmanýn ilerleyiþi tüm
kuþkularý yok etti ve sonunda iki
dava birleþtirildi. Bu iþlemle
çetenin somut terör eylemleri ilk
defa dava konusu oldu.
Danýþtay saldýrýsýnýn ardýndan

bir çok baþka olay yaþandý. YÖK
baskýný, DTP binalarýnýn kurþunlanmasý, Hrant Dink'in
katledilmesi ve Malatya'da üç
Hýristiyan'ýn vahþice öldürülmesi
gibi. Bu davalar da Ergenekon
Terör Örgütü davasýyla birleþtirilmelidir.

ETÖ soruþturmasý
yazýlarý sayfa 2 ve 4
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sayfa 9
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“Paþam emirlerinizi bekliyorum”
Eski 19 Mayýs Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ferit
Bernay:

"Ordu Göreve!" pankartlarýnýn
taþýnarak yürünen Cumhuriyet
mitinglerine tam desteðini
sundu. Bernay'ýn adý yakýn
zamanda kendisi gibi darbe
tezgâhlamaktan tutuklanan
Balbay'ýn darbe günlüklerinde
'Heyecanlý bir darbe
savunucusu' olarak geçti.
Baþörtüsü yasaðýný þiddetle
savunan Bernay da týpký diðer
Ergenekoncular gibi zengin
olmuþ bir isim. Ergenekon Terör
Örgütü'nün yönetici kadrosunda
olduðu iddia edilen darbeci paþa
Þener Eruygur' la yaptýðý
görüþmeler ve 2003-2004 yýllarýndaki darbe giriþimlerine
katýldýðý için darbeye teþebbüsten ve hükümeti devirmeyi
planlamaktan yani darbeci
olmaktan dolayý þimdi demir
parmaklýklar arkasýnda.

Eski Uludað Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Mustafa
Yurtkuran:
"Paþam emirlerinizi bekliyo-

rum!" Bu söz yaptýðý telefon
görüþmeleri sýrasýnda bizzat
kendisinin aðzýndan
dökülmüþtü. Ayný zamanda
ADD Genel Baþkan Vekilliði
yapmýþtý. Darbeye zemin hazýrlamak amacýyla düzenlenen
Cumhuriyet Mitingleri'ni tertipleyen kadro arasýnda yer
almakta. Paþalarýn da sevdiði
isimlerden olan Yurtkuran'ýn,
Þener Eruygur'la bir çok kez
görüþmeler yaptýðý tespit edildi.
O da þimdi parmaklýklar
arkasýnda.

Eski Ýnönü Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Fatih
Hilmioðlu:

27 Nisan e- muhtýrasýný savunan rektör, "hükümetin yüzde
35 deðil, yüzde 95 ile gelsin,
devletin kurumlarý gereken cevabý verecektir" diyerek ordunun
yönetime el koymasýný doðrudan talep etti. Diðerleri gibi
Cumhuriyet Mitingleri' ne tüm
olanaklarýyla destek verdi. Hatta
katýlýmý saðlamak ve artýrmak
için okulunda sýnavlarý
ertelemiþ, katýlmayanlarý soruþturma açmakla tehdit etti.

Az daha cumhurbaþkaný olacaktý
Haberal'in esas mesleði "organ
nakli" uzmanlýðý. Saðlýðýn ve
eðitimin özel þirketlere açýlmasýndan en çok yaralanan isim.
Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, adana,
Konya ve Antalya'da bir çok
saðlýk merkezinin sahibi.
Baþkent Üniversitesi ve darbe
çaðrýlarý yapan Kanal B'nin
sahibi.
- 1978 yýlýnda faþistler tarafýndan vurularak aðýr yaralanan
Dr. Necdet Bulut'a yanlýþ tedavi
uyguladý. Ýyileþmesini engelledi
ve ölümüne neden oldu. Baþka
kimlerin kanýna girdi, bilmiyoruz.
- Süleyman Demirel'in görev
süresini uzatmaya dönük 5 artý 5
formülü suya düþünce, dönemin
Baþbakaný Bülent Ecevit ,
Mehmet Haberal'ýn adýný ortaya
atmýþtý.
- 'Ecevit'in doktoru' lakabýyla
bir anda gündeme gelen
Haberal, Daha sonra Ecevit'e 7
ay süreyle Baþkent hastanesinde
yatarak tedavi önermiþti. Rahþan
Ecevit eþinin Haberal tarafýndan
tedavi edilmesine izin vermeyerek Ecevit'i GATA'ya götürmüþtü. Bülent Hastaneden eþi
tarafýndan kaçýrýlmasaydý
Haberal tarafýndan iþgörülemez

raporu verilecek Ecevit'in
baþbakanlýðý düþürülecekti.
Ecevit GATA'daki 15 günlük
tedavi sonucu ayaða kalkmýþtý.
Ancak partisi "manevi oðlum"
dediði Hüsamettin Özkan
tarafýndan bölünmekten kurtulamadý. Haberal'ýn gözaltýna alýnmasýnýn ertesinde Hüsamettin
Özkan onun adamlarýyla bir
toplantý sýrasýnda yakalandý.
Özkan, Ecevit'e yanlýþ tedavi
uygulayan Haberal'ý hemen hastanede ziyaret etti. Haberal'da
tüm darbeciler gibi birden bire
hastalandý!
- Gizli darbe toplantýlarýna ev
sahipliði yaptý.
-- Mehmet Haberal, kýsa bir
süre önce bir videoyla gündeme
gelmiþti. Ankara Büyükþehir
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu
seçim çalýþmalarý nedeniyle
Haberal'ýn sahibi olduðu Kanal
B'de ekrana çýkmýþ, Kanal B
Genel Yayýn Koordinatörü Nahit
Duru'nun kamera arkasýnda
söylediði Kýlýçdaroðlu'na
söylediði sözlerile gündeme
gelmiþti. Duru, Haberal'ýn kendisine "Kýlýçdaroðlu'nu seçtirmek
için her türlü þeyi yapmasý talimatýný" verdiðini söylemiþti.

Doktor, general, avukat, zengin, profesör, kim olursa olsun

Darbeciler yargýlanmalý
Ergenekon 'un 12. dalgasýyla
beraber, her yeni dalgada
kopartýlan yaygara bu kez
"aydýnlar ve rektörler" yani bir
grup dokunulmaz sanýlan birinci
sýnýf vatandaþlar için koptu.
Diðerlerinden farký var mý? Yok
elbette. Biz bunu daha önce Ýlhan
Selçuk, Mustafa Balbay, Yalçýn
Küçük alýndýðýnda gördük. Ama
gerçekler ortaya döküldükçe darbecilere çanak tutanlar sustu.
Günlüklerde darbe planlarý
saçýlýnca sesler kesildi. Þimdi de
ayný süreç yaþanacaktýr, hatta
susmaya baþladýlar bile.
Gözaltýna alýnan rektörler darbe
yapma giriþiminden tutuklandý,
gerçekler belgelerle kanýtlandý.
Cumhuriyet Mitingleri'ni organize ederek darbeye toplumsal
zemin hazýrlamak istemiþlerdi

Türkan Abla kimin
ablasý?

Þimdi bas bas baðýranlar her
dalgada kendilerine bir kahraman yarattý. 12. dalgada da böyle
oldu. Türkan Saylan bu dalgada
Ergenekoncularýn seçtiði kahraman. Koltuklarýnda hop oturup
hop kalkan darbe destekçilerine
bu kez Saylan için gözyaþý döktü.
Ama bu kez Saylan'ýn evinin

12. dalga kimlere çarptý?
CHP lideri Deniz Baykal: Bu süreç
bir AKP darbesidir, siyasal darbedir,
ayný zamanda savcý darbesidir. Bu
dava kapsamýnda memleketin
namuslu dürüst profesörleri gözaltýna alýnýyorlar, kimsenin kýlý kýpýrdamýyor.
CHP’nin “yeni yüzü” Kemal
Kýlýçdaroðlu: Bu ülkenin aydýnlarýna
karþý bir operasyon söz konusu. Bu
konuda bütün duyarlýlýðýmýz devam
edecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli: Adaletin
siyasi iktidar tarafýndan korku, baský
ve yýldýrma silahý olarak kullanýldýðýna dair endiþeler toplumumuzda
giderek yaygýnlaþýyor.

ETÖ sanýðý Kemal Kerinçsiz:
Bunlarý yapanlar ile Cumhuriyet ve
demokrasi karþýtý olanlar
yargýlanacak ancak, bu þaka savcý
ve þaka iddianamelerle olmayacak.
''Ordu göreve'' pankartý açmak suç
deðildir, ordunun göreve gelmesini
istemek yasal bir haktýr.
TKP/Üniversite Konseyleri
Derneði: AKP’ye karþý olmak, AKP
hükümetine muhalefet etmek,
anayasal suç haline getirilmeye
çalýþýlmaktadýr. Hiçbir ilericiliðe
tahammülleri kalmamýþtýr. Rektörler
serbest býrakýlmalý, Türkan
Saylan'dan hükümet adýna özür
dilenmelidir.

ÝP yöneticisi M. Bedri Gültekin:
Operasyonun hedefi Atatürk ve
Cumhuriyet devrimleridir.
Türkiye'nin cumhuriyet mitinglerine
bugün daha çok ihtiyacý vardýr.
ÖDP Genel Baþkaný Hayri
Kozanoðlu: AKP hükümeti "ya itaat
edersiniz, ya Ergenekoncu olursunuz" tehdidini savuruyor.
ÖDP Ýstanbul Milletvekili Ufuk
Uras: Savcýlýðýn tavrý özensiz ve
hoyratça. AÝHM kararlarýna uygun
olmayan tarz bir kez daha kendini
göstermiþtir.
DTP Grup Baþkanvekili Fatma
Kurtulan: 12’nci dalga gözaltýlarý
AKP’nin gündem deðiþtirmeye

aranmasýyla Ergenekon'a karþý
olan birçok kiþi ve kurum da
davanýn sulandýrýldýðýný söylemeye baþladý.
Medya sanki sözleþmiþ gibi tek
bir þey söyledi: "Türkan Abla
darbe planlamýþ olamaz" Herkes
darbeci olabilir. Saylan'ý diðerlerinden ayýran cüzam hastalýðýna çare bulmuþ olmasý mý yoksa
baþörtülü kýzlarý ve ailelerini
fiþleyerek kendi seçtiði öðrencilere verdiði burslar mý?
Kurucusu olduðu ÇYDD açýktan
Cumhuriyet Mitingleri'ne destek
vermiþtir. Elbette bu mitinglere
katýlanlarýn hepsi
Ergenekoncudur demek doðru
olmaz, ancak mitingler darbe giriþiminin önemli bir ayaðýný oluþturmakta. Bu yüzden 12. dalgada
gözaltýna ya da evi aranan isimler darbe giriþimine katýlmakla
suçlanýyor. Ancak ÇYDD için
yapýlan misyonerlik suçlamalarýna da prim vermemek gerek.
Çünkü misyonerlik suç deðildir.
ÇYDD ve Türkan Saylan misyonerlikten deðil, darbeci olduðu
için yargýlanacaktýr.
Bugün Saylan'ýn evi arandýðýnda bunu özgürlüklere yapýlan bir
darbe olarak görenler ve rektörlere sahip çýkanlar neden DTP'ye
dönük, sorunu çözmek yerine
zaman kazanmaya yönelik bir çalýþmasýdýr.
Fazýl Say: Döner dönmez iþim
gücüm ÇYDD yararýna bir dizi
konser vermek olacak. Gerekirse
günde yedi konser vereceðim.
Sezen Aksu: Türkan Hoca’nýn vicdanlý bir asker olarak emrindeyim.
Ýlhan Selçuk: Ergenekon
Türkiye'nin yeni rejimi.
Müjdat Gezen: Kalleþçe. Aksi
ispatlanana kadar herkes suçlu ilan
ediliyor. Bir erken seçim bunu çözer
diye düþünüyorum.
Tarýk Akan: Þu çocuklara burs verilmesin de bunlar Iþýk Evleri ve
tarikat yuvalarýnýn eline mi geçsin?
Bedri Baykam: Cumhuriyet mitinglerinin yapýlmasýna izin veriliyor.
Sonra bunlarý düzenleyenler terör

yönelik operasyonlara bir tek ses
çýkaramadýlar. Ya da Saylan'ýn
yaþlý ve hasta olmasýný neden bu
kadar dert edindiler. 12 Eylül'de
asýlan gençleri, iþkence görenleri,
yaþlý demeden hasta demeden
günlerce dayaktan geçirilenleri
neden hatýrlamýyorlar acaba?

Darbeciyse yargýlanacak!
Bugün Ergenekon'un yalan
olduðunu söyleyenler aslýnda
darbecilere özgürlük demektedir,
farkýnda olarak ya da olmayarak.
12. dalgada saða sola savrulanlar
Hrant'ýn öldürülmesini, faili
meçhulleri, Kürtlere yapýlanlarý,
ayný davada Veli Küçük'ün
yargýlandýðýný ne çabuk unuttular. Eðer engellenmemiþ
olmasaydý þu anda darbeciler
deðil gerçek özgürlük diyenler
parmaklýklar arkasýnda olacaklardý.
Ýþte bu yüzden darbe giriþiminde bulunduysa ister aydýn
olsun, ister gazeteci, profesör ya
da yaþlý ve hasta, yapýlacak þey
gözyaþý dökmek deðil her darbe
suçlusu gibi yargýlanmasýný istemek bugün en doðru iþtir.
Ýremnur Aksu
örgütü suçlamalarýyla töhmet altýnda býrakýlýyor. Bir Atatürkçü korkmaz. Herkesin hukuka bir gün ihtiyacý olur.
Muazzez Ýlmiye Çýð: Devlet terörü.
Genco Erkal: Bu insanlar kesinlikle
muhalefet istemiyorlar. Hepimizi
belli bir cemaatin neferi yapmadan
da rahat etmeyecekler.
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Birleþik Metal-ÝÝþ Bursa Þube Baþkaný Ayhan Ekinci

Asil Çelik ve Asemat'ta direniþ var
Krizin dolaysýz etkilerini en fazla yaþayan illerden
biri de Bursa. Fabrikalar kapanýyor, iþçiler iþsiz kalýyor. Asil Çelik ve Asemat iþçileri krizin faturasýný ödemeyi reddediyor.
Esra Erener sordu, DÝSK Birleþik Metal-ÝÝþ Bursa Þube
Baþkaný Ayhan Ekinci anlattý.
Asil Çelik iþçileri daha bundan
birkaç ay öncesine kadar
neredeyse gece gündüz
çalýþtýrýlýyor, iþverenler kendilerine fazla mesaiye kalmalarý için
yalvarýyordu. 1400 santigrad
derecede, adeta cehennem
ateþinin karþýsýnda ve toz toprak
içinde fedakârca çalýþan Asil
Çelik iþçileri ekmekleri için bu
güçlüklere göðüs gerdiler.
Ýþçilerin bu fedakârca çalýþmalarý sayesinde her geçen gün
büyüyen Asil Çelik firmasý,
þimdi kriz bahanesiyle faturayý
iþçilere, çalýþanlara kesmeye
çalýþýyor. Asil Çelik'te çalýþan
emekçileri, krizi gerekçe göstererek iþten çýkarma tehditleriyle
terbiye etmeye, ücretsiz izne çýkmaya zorluyor.
Sadece bir yýl içinde 133.
sýradan 101. sýraya yükselen bir
iþyerinden bahsedilirken, iþçilerden fedakârlýk beklemek
istismarcýlýktýr, art niyetli
davranmaktýr. Gerçekten de, Asil
Çelik, Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn
yaptýðý 'Türkiye'nin en büyük
500 sanayi firmasý' araþtýrmasýnda her yýl üst basamaklara týrmanarak 101. sýraya kadar yükseldi.
Asil Çelik iþçisi patronlarýna 50
trilyon kâr saðladý. Krizi bahane
ederek sýfýr zam ve ücretsiz izin
dayatan Asil Çelik'in Kasým Aralýk maaþlarýný ödemediði,
hala sýfýr zamla çalýþtýrmak istediði 750 Asil Çelik iþçisi 30 Ocak

2009'dan beri grevde. Asil
Çelik'teki Birleþik Metal-Ýþ
direniþini kýrmak isteyen patronlar bir sendika kurdurtarak iþçilerin grevini kýrmaya çalýþtý,
fakat Birleþik Metal-Ýþ bu zokayý
yutmadý.
Yeni dönemde toplu sözleþme
görüþmelerinde kaymakam, vali
ve çalýþma bakanýna kadar bütün
bürokratlarla görüþen
sendikamýz, Asil Çelik iþçilerinin
taleplerinin önüne hiçbir cevap
koymadý. Bundan sonra meclise
ve Çankaya'ya yürüyerek taleplerimizi dile getireceðiz. Her iki
kiþiden birinin iþsiz olduðu
Bursa'da Asil Çelik direniþi
kazanmanýn gücünü ortaya koymaktadýr. Ýþsizlik sigortasý,
tazminat, kýsa dönem çalýþma
zammý gibi küçük faydalardan
mahrum olan Asil Çelik iþçileri,
birlik ve beraberlik içinde
mücadeleye esas þimdi
baþladýðýný biliyor.
Krizi yoðun yaþamasýna raðmen Birleþik Metal Ýþ farklýlýðýný
ortaya koydu. Krizi de bahane
ederek sosyal hak ihlali ve toplu
sözleþme için mücadele ediyor.
Metal sektörünün kalbi olan
Bursa da direnen Asemat ve Asil
Çelik iþçilerinin sayýsý az olmasýna raðmen, bütün metal iþçilerine örnek bir direniþ gösteriyor.
Birleþik Metal Ýþ Asemat fabrikasýnda 2006'da örgütlendi ve
ilk sözleþmesini yaptý. Bir sonra-

ki toplu sözleþme döneminde 60
üyesi olmasýna ve Türk MetalÝþ'e raðmen 68 oyla greve evet
denildi. Bursa Nilüfer Organize
Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB)
bulunan, Bursa Birleþik MetalÝþ'in örgütlü olduðu ve MESS
kapsamý dýþýnda olan ASEMAT
fabrikasýnda iþçiler 31 Aralýk
2008'de Orhangazi'den Bursa
Kent Merkezine yürüyerek greve
çýktý. Grev kýrýcýlarýn her türlü
çabasýna raðmen direniþ kayba
uðramýyor. Asemat patronu
Kasým -Aralýk ücretlerini vermedi, açýlan davalardan sonra parça
parça ücretler ödenmeye baþlandý. Örgütlü olup da sesini
çýkarmayan birçok sendika var,
kendi küçük gücüyle Asemat
iþçileri bütün metal iþçilerine
örnek olan bir direniþ içinde.
Ergenekon soruþturmasýnda
tutuklanan Türk Metal-Ýþ genel
baþkanýnýn iþçilerin taleplerini
dile getirmediði aþikar. 12 Eylül
darbesi iþçilerin kim olduklarýný
unutmalarýna yol açtý.
30 yýldýr baský altýnda çalýþan
iþçilerden krizin faturasý da
çýkartýlmak isteniyor, ama
Asemat ve Asil Çelik iþçisi
patronlarýn bu yalanlarýna kanmayacaktýr.
Birçok farklý kurumdan destek
alan Birleþik Metal Ýþ, 2009 1
Mayýs'ýndan sonra mücadelenin
çok daha büyüyerek somut
kazanýmlar elde edeceðine
inanýyor. 1 Mayýs'ta Taksim'de
olunmasý gerektiðini düþünen
Asil Çelik ve Asemat iþçileri,
direniþini büyütmek için kutlamayý Bursa'da yapacaklar.
Yýllarca fazla mesai yaparak köle
gibi çalýþan patronlarýna hayal
edemeyecekleri kârlarý elde
ettiren iþçiler artýk fazla mesai
yapmayacaklar.

IMF ile anlaþma ne anlama geliyor?
Küresel krizin etkileri her
geçen gün, iþsizlik ve yoksulluk
olarak artarken AKP Hükümeti
IMF’le yeni bir stand- by anlaþmasý yapmak üzere. IMF
görüþmelerinde 3 yýllýk bir
anlaþma ve Türkiye`nin 20 milyar dolara yakýn bir finansman
talebi üzerinde duruluyor.
Anlaþmamanýn yapýlmasý
yönünde hükümet üzerindeki
baskýlar da giderek artýyor.
IMF’yle bir anlaþmanýn
gecikmesi durumunda Türkiye
piyasalarýnýn çökeceði,
ekonomisinin felakete sürükleneceði söyleniyor. Olasý bir
stand-by anlaþmasýnýn dolarý
düþürüp borsayý yükselteceði,
IMF’yle yapýlan anlaþmalarýn
bilinen anlaþmalardan olmayacaðý, bu anlaþmanýn esas
itibarýyla istikrar getireceði
söyleniyor. Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet
Þimþek de IMF`yle imzalanacak
niyet mektubunun bu sefer farklý olacaðýný, “ezber bozacaðýný”
iddia etti.

Söylenenlerin aksine bugüne
kadarki IMF programlarý uygulandýklarý hiçbir ülkede ne
istikrar ne de istihdam getirdi.
Ayrýca piyasalarýn derdine çare
olmak bir yana yapýlan her
anlaþma büyük felaketler getirdi. IMF 30 yýldýr uygulanan yeni
liberal uygulamalarýn dýþýnda
bir programa sahip deðil. 30
yýldýr uygulanan yeni liberal
politikalar sermayenin azalan
karlarýna çözüm üretmediði

gibi, piyasalarý 1929’da yaþanan
büyük buhrandan sonra en
büyük çöküþe sürükledi.
Türkiye bugüne kadar 19 kez
IMF’yle masaya oturdu. Her bir
anlaþma “yapýsal uyum paketleri” adý altýnda kamu yatýrýmlarýnýn azaltýlmasýný,
özelleþtirmeleri, iþsizlik politikalarýný geniþ emekçi kesimlere dayattý. Türkiye 1999 yýlýnda IMF ile yapýlan stand-by programýyla ise önce devalüasyona

sonra da tarihinin en aðýr
ekonomik krizine sürüklendi.
2000 yýlýnýn Kasým ve 2001
yýlýnýn Þubat aylarýnda patlak
veren büyük bir kriz yaþandý.
Pek çok iþyeri kapandý, insanlar
bir gecede iþsiz kaldý ve bu kriz
MHP-DSP ve ANAP’tan oluþan
koalisyon hükümetin de sonunu
getirdi.
20. Stand-by anlaþmasý da
bugüne kadar yapýlan IMF
anlaþmalarýndan farklý bir içeriðe sahip olmayacak. IMF`in
Ukrayna, Macaristan ve
Pakistan, Ýzlanda, Letonya ile
imzaladýðý anlaþmalara bakýnca,
Þimþek`in “ezber bozan” bir
IMF anlaþmasý vurgusu pek de
inandýrýcý deðil. Son krizde
IMF`yle anlaþma imzalayan 6
ülkenin borsa ve para birimlerinde anlaþma sonrasý dramatik düþüþler yaþandý. IMF bu
ülkelere ne istikrar getirebildi ne
de iþsizlik sorunlarýný çözebildi.
IMF yaptýðý bütün anlaþmalarda
kamu harcamalarýnýn kýsýtlanmasýný, yatýrýmlarýn daraltýl-

masýný ve sýcak para akýþýnýn
uygulanmasýný istiyor.
Macaristan ve Letonya’da ücretlerin bile düþürülmesini istedi.
Londra’da yapýlan G–20
zirvesinde de küresel sermayenin IMF ile yola devam
edeceðini gösterdi. G-20
zirvesinde IMF’e 750 milyar
dolarlýk kaynak kullanma
imkaný verildi. Bu kaynaklarýn
250 milyar dolarlýk bölümünden
yoksul ülkeler yararlanabilecek.
Yoksul ülkelere IMF, Dünya
Bankasý gibi küresel kalkýnma
bankalarý da 100 milyar dolarlýk
kaynak aktaracaklar. Bu kaynaklar geniþ emekçi kesimlerin
cebine girmeyecek ama geniþ
emekçi kesimlerin cebinden
aktarýlacak kaynaklarla küresel
sermayenin derdine çare
aranacak. Yani eskiden olduðu
gibi, bugüne kadar uyguladýklarý krizleri tetikleyen uygulamalardan farklý bir yöntem izlemeyecekler.
Çaðla Oflas

4z sosyalist iþçiz sayý: 359

GÖRÜÞ
Türkan Saylan Korosu
Ne iyi kadýndýr Türkan Saylan. Tanýþmýyoruz, ama
belli ki öyle. Bu konudaki yargýsýna güven duyduðum pek çok kiþi öyle diyor, öyle olmalý. Dahasý,
hiçbir karþýlýk beklemeden saðlýk ve eðitim için
ömrü boyunca çalýþmýþ, çabalamýþ bir kadýn. Ve
üstelik aðýr hasta.
Böyle bir kadýn darbeci olabilir mi? Böyle bir
kadýnýn evi aranabilir mi? Çekilmedi, ama sorguya
çekilebilir mi? Tutuklanmadý, ama tutuklanabilir mi?
Bu sorulara verilen, ‘olamaz’, ‘aranamaz’, ‘çekilemez’ ve ‘tutuklanamaz’ cevaplarý geçen hafta yeri
göðü kapladý.
Koroyu üçe ayýrmak mümkün bence.
Birincisi, bu kadýnýn evinin aranmasý Ergenekon
davasýna gölge düþürüyor, kamuoyunun gözünde
davayý zayýf düþürüyor diye kaygýlananlar. Örneðin,
Ertuðrul Günay 12. dalga operasyonunu “tatsýz”
olarak nitelemiþ. “Özellikle o iþ çok saptýrýcý bir þey
oldu. Bazen korkuyorum iþi saptýrmak için içeride
özel gayretler de var mý diye” demiþ. “Bu kadýncaðýz velev ki bu iþin içinde olsun, onu görme ya,
onu görme ya... Daha neler var, onu görme ya...”
diye yakýnmýþ.
Ýyi de, Ergenekon iþine bulaþtýðýndan kuþkulandýðý
bir örgütün (Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði)
yöneticilerini görmezden gelen bir savcý görevini
ihmal ediyor olmaz mý? Þüpheli olduðunu
düþündüðü kiþileri “Milletin hoþuna gitmez”
kaygýsýyla gözaltýna almayan bir savcý siyasi
davranýyor olmaz mý? Böyle davranan bir savcý hem
hukuksal hem baþka açýlardan yanlýþ yapar.
Koronun bu bölümünü unutalým.
Ýkincisi, “Ben o kadýný tanýyorum, mükemmel bir
insandýr, Ergenekon’a bulaþmýþ olamaz” diyenler.
Allah allah! Yahu, Ergenekon gizli bir örgütlenme.
Ergenekon’a bulaþan kiþiler, üzerinde iki çapraz
tüfek logosu olan ve “Emekli Org. Hurþit Tolon,
Ergenekon” diyen yaka kartlarý takmýyor. Adý
üstünde, gizli örgüt. Her darbecinin, her katilin ve
her yankesicinin de yakýn arkadaþlarý vardýr, onu
çok severler, iyi insan diye düþünürler ve bazýlarý da
herifin darbeci, katil veya yankesici oldðunu bilmiyordur. Alnýnda yazýlý deðildir çünkü. Ve kartvizitinde “yankesici” ibaresini kullanmamaya dikkat
etmiþtir.
“Ben onu tanýrým” hukuksal açýdan anlamsýz bir
ifadedir. Ne yani, meþhur insanlarýn tanýdýðý ve kefil
olduðu meþhur bir insan tutuklanamayacak mý?
Koronun bu bölümünü de geçelim.
Bu iki bölüm habis deðil. Yanlýþ çalýyorlar, ama bilerek deðil, yanlýþ notalara baktýklarý için. Üçüncü
bölüm, yani gerçek Ergenekoncular ise habis ve bilinçli. Amaçlarý zaten hem birinci ve ikinci bölümleri
hem de toplumun tümünü yanýltmak.
Bu hafta kendilerini çok uzun zamandýr hissetmedikleri kadar iyi hissediyorlardýr. Yanýltýcý
koronun gerçekten yüksek ses çýkarmasýný saðladýlar
çünkü.
Oysa birinci ve ikinci bölümler seslerini yükseltmeden önce biraz düþünse, þunu görmeleri zor
olmaz kanýmca: Baðýrdýkça, darbe tehlikesini sürekli
canlý tutuyorlar, askerin siyasete müdahalesini
meþrulaþtýrýyorlar, seçilmiþ hükümetlerin hükümet
etme hakkýný sorgulamýþ oluyorlar, Ergenekon’un
ekmeðine yað sürüyorlar. Türkan Saylan ve dostlarýnýn amacý ve niyeti ne olursa olsun, yaptýklarý bu.
Ayný koro Mustafa Balbay için sahneye çýkmýþtý.
Sonra adamýn günlükleri ve ikinci iddianame yayýnlandý, koronun sesi týk diye kesildi. Yine ayný þey
olacak.

Roni Margulies

TAYLAND

Darbeye karþý direniþ büyüyor
Geçtiðimiz hafta Tayland'ýn
baþkenti Bangkok'ta ordu, hükümet
karþýtý Kýzýl Gömlekliler'in gösterisine bombalar ve otomatik silahlarla
saldýrdý. Yüzden fazla insan
yaralanýrken en az 2 kiþi de
öldürüldü.
Tayland'da askeri vesayet karþýtlarýyla krallýk ve ordu yanlýlarý
arasýndaki mücadele 2005'ten beri
sürüyor. 2001'de iþbaþýna gelen
Thaksin Shinawatra, 5 yýllýk iktidarý
boyunca genellikle neo-liberal politikalarý uyguladýysa da, genel saðlýk
sigortasý gibi yoksullara yönelik giriþimlere de imza atmýþ, krallýk karþýtý
yoksul kesimin desteðini kazanmýþtý.
Ancak 2006'da ordu destekli bir
yargý darbesiyle devrilip sürgüne
gönderildi. Bu darbeden sonra Kýzýl
Gömlekliler olarak bilinen
“Diktatörlüðe Karþý Birleþik
Demokrasi Cephesi” kuruldu. Bu
hareket Thaksin yanlýlarýndan
sosyalistlere kadar deðiþen farklý
eðilimleri bünyesinde barýndýrýyor,
ancak temel özelliði demokrasi
isteðinde birleþen yoksul ve emekçi
kesimleri bir araya getirmesi.
Bu hareketin karþýsýndaysa genellikle orta sýnýflarý temsil eden "Sarý
gömlekliler" bulunuyor. Krallýk yanlýsý, otoriter ve faþizme yatkýn bir
örgütlenme olan bu grup, darbeden
sonra baþa gelen hükümet içerisinde
de yer alýyor. Sarý Gömlekliler,
Thaksin'i deviren darbeye giden
süreçte de büyük mitinglerle darbeyi
desteklemiþti. Daha önce de seçilmiþ
bir hükümeti devirmiþ olan orduyla
iki seçilmiþ partiyi kapatmýþ olan
yargý bürokrasisi de bu oluþuma
büyük destek veriyor. Kraliyet ailesi
de bu grubu destekleyenler arasýnda.

Kýzýl Gömlekli direniþ

Kýzýl Gömlekliler 2006'daki darbeden beri askeri vesayet rejiminin
kalkmasý ve mevcut hükümetin istifa
ederek yeniden seçimlere gidilmesi
için mücadele veriyor, ancak sýk sýk
ordu müdahalesi nedeniyle sokaklardan geçici olarak çekilmek zorunda
kalýyorlar. Geçtiðimiz Aralýk ayýnda
yine böyle bir müdahaleyle
karþýlaþtýktan sonra Mart ayýnda
tekrar sokaklara döküldüler. Güney
Doðu Asya Uluslarý Zirvesi'ndeki

protestoyla büyük bir baþarý
kazandýlar. Asya liderlerinin toplandýðý oteli çevreleyen göstericiler
zirvenin yapýlacaðý salonu iþgal
ederek konuk bakanlarýn uçaklara
atlayýp kaçmalarýna neden oldular.
Bu olay üzerine moral bulan göstericiler Ýç Ýþleri Bakanlýðý binasýný ve
þehrin 20 merkezi kavþaðýný da iþgal
ettiler. Sokaklardaki gösterici sayýsý
30 bine ulaþtýðýnda ordu büyük bir
saldýrýya geçti ve göstericiler geri
çekilmek zorunda kaldýlar. Ordunun
kullandýðý orantýsýz güce raðmen
ABD ve büyük medya göstericileri
þiddet kullanmakla suçluyor.

Demokrasi yanlýsý cephe

Kýzýl Gömlekliler Thaksin yanlýlarýnýn aðýrlýkta olduðu bir oluþum.
Ancak, Aralýk ayýnda gerçekleþen
müdahaleden sonra Ýngiltere'ye kaçmak zorunda kalan sosyalist Giles Ji
Ungpakorn, Ýngiltere'deki Socialist
Worker gazetesine verdiði demeçte
hareketin gidiþatý hakkýnda þunlarý
söylüyor: “Hareket son birkaç
gündür hýzla kendi içinde bir liderlik
oluþturdu, öyle ki eski liderler olaylarýn hýzýna yetiþmekte zorlanýyor.
Kýzýl Gömlekliler cumhuriyetçi bir

yöne evriliyor. Grubun içinde benim
gibi, Thaksin destekçisi olmayan sol
görüþlü insanlar da var. Biz, Thaksin
iktidardayken onun hak ihlallerini
sonuna kadar eleþtirdik. Ancak
darbeden sonra gerçek bir demokrasi
isteyen gruba katýlarak sol kanadý
oluþturduk. Bizler, generallerin ve
sarayýn uzun zamandýr kabullenilmiþ sessiz diktatörlüðünün sona
ermesini istiyoruz.”
Financial Times gazetesinin haberi
ise þöyle diyor: “Kýzýl Gömlekliler'in
hepsi Thaksin destekçisi olmak
zorunda deðil. Ancak mevcut
hükümeti destekleyen seçilmemiþ,
halka hesap vermeyen güçlere karþý
Thaksin yanlýlarýyla beraber hareket
ediyorlar.”
Özetle, Tayland'da darbe karþýtlarý
net bir biçimde taraflarýný belli
ederek bir araya geldiler. Þimdi
mücadelenin baþarýya ulaþmasý için
taleplerin Thaksin'in yeniden baþa
geçmesiyle sýnýrlanmayýp yoksul ve
emekçi kesimin kendi taleplerini
ortaya koymasý gerekiyor. Ancak bu
þekilde Sarý Gömlekliler ile onlarý
destekleyen ordu, yargý ve kraliyetin
yenilmesi mümkün olabilir.
Muhip Tezcan
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Kýbrýs’ta seçimler yapýldý.
Seçimlerden UBP 26, CTP ise 16
milletvekili çýkarttý. Statükocu
ve milliyetçi UDP, CTP’nin bir
önceki seçimlerden beri vaadettiði adýmlarý atmamasý
nedeniyle baþarý kazandý.
Özgürlükler, emek ve
demokrasi alanýnda CTP adým
atamadý. Bunun nedeni sadece
CTP’nin kendine güvensizliði
deðil, karþýsýndaki güçler de
CTP’nin adým atmasýný engelledi. Türkiye’dekine benzeyen bir
biçimde Avrupa Birliði’nin
Kýbrýs’ý yutacaðý paranoyasýyla,
Türklüðün elden gittiði yaygarasýyla kampanya yaptý.
Kýbrýs seçimleri, Türkiye’de
Ergenekon’a karþý mücadelenin
kazanýp kazanmayacaðýnýn
Kýbrýs halkýnýn özgürlük
mücadelesine de doðrudan bir
etkisi olacaðýný gösteriyor.
“Yavru Vatan” kavramý,
Türkiye’de egemenlerin Kuzey
Kýbrýs için kullandýðý bir
ifadedir. Aslýnda bu ifade Türk
dýþ politikasýnýn Kýbrýs’a yönelik bakýþ açýsýn daý ifade eder.
Kýbrýs meselesi ayný zamanda
Türkiye’de egemen sýnýfýn
statükocu ve en þahin kanadýnýn
dayanak noktalarýndandýr.
Bilindiði gibi Adada bugüne
kadar gelen sorunlarýn kökeni
1950’lere kadar gitmektedir.
Önceleri özellikle Rum
toplumu içersinde baþlayan
baðýmsýzlýk hareketi,
Yunanistan egemen sýnýfýnýn
konuya müdahalesi ile “enosis”
talebine dönüþmeye baþlamýþ, o
dönemde Adanýn hakimi olan
Ýngiltere’nin Türkiye’yi konuya
müdahil etmesi ile, Türk egemen sýnýfýnn “Adanýn taksimi”
tezi enosis tezi ile çatýþýr hale
gelmiþtir. Böylece Adada
toplumlar arasý düþmanlýklarýn
tohumu atýlmýþtýr. Ayrýca
Türkiye Adada, Seferberlik
Tetkik Kurulu’nun imkanlarýný
kullanarak, silahlý faaliyetler
için Türk Mukavemet
Teþkilatý’ný örgütlemiþtir.
Bir süre sonra Ýngiltere
Kýbrýs’ta üsler býrakarak çekilme
kararý alýr. Böylece Kýbrýs’ýn
baðýmsýzlýðýnýn yolu açýlýr.
Ancak Adanýn baðýmsýzlýðýndan
sonra da Türkiye ve Yunanistan
egemen sýnýflarýnýn Adaya
iliþkin iþtahlarý kabarýr.
Kýbrýs’ýn bulunduðu konum,
hem Ortadoðu, hem Mýsýr,
Süveyþ Kanalý ve Doðu Akdeniz
gibi kritik bölgelere yakýn
olmasý nedeniyle, hem
emperyalistlerin hem de
Türkiye-Yunanistan gibi bölgesel alt-emperyalist devletlerin
ilgisini çekmiþtir.
1974 yýlýnda Adadaki darbe
üzerine Türkiye Kýbrýs’a müda-

Kýbrýs’ta seçimler

Ergenekon’un
yavrusu

hale etmiþ, Ada önce fiili olarak
bölünmüþ, Adanýn kuzeyinde,
Kýbrýs Federe Türk Devleti,
1983’ten itibaren de KKTC
kurulmuþtur. Ancak KKTC’YÝ
Türkiye dýþýnda hiçbir devlet
tanýmadýðý gibi, Türkiye Kuzey
Kýbrýs’ta iþgalci güç olarak
görülmüþtür. Türkiye’nin
1974’ten beridir Adanýn
kuzeyinde sürdürdüðü askeri
varlýðý boyunca, Ada adeta
kumarhane, mafya cenneti ve
bir kontrgerilla üssüne
dönüþmüþtür. Türkiye’de ise
egemen sýnýflar Kýbrýs
konusunu “milli dava” ilan
ederek, iç politikada þovenizmi
körüklemenin bir aracý olarak
kullanmýþtýr. Kýbrýs seçimleri
sýrasýnda Türkiye’den MHPBBP gibi partilerin tabanýnda
yüzlerce kiþi Adaya gönderilerek, hemen KKTC vatandaþý
yapýlarak, Türkiye’nin desteklediði partilerin kazanmasý
saðlanmýþtýr.

Ancak 2000’li yýllarla birlikte,
Adada deðiþim isteði ve
Türkiye’nin AB ile müzakereleri
çerçevesinde Kýbrýs’ta çözüm
arayýþlarý hýzlanmýþtý. Türk
egemen sýnýfý içersinde bir
kanat, Kýbrýs sorununun , yeni
dönemin ve yeni güç dengelerinin gerekleri doðrultusunda çözülmesi konusunda irade
göstermek istemiþtir. Ýþte bu
çerçevede 2003 sonu ve 2004
yýlýnýn ilk aylarýnda gündeme
gelen Annan Planý önemli bir
dönüm noktasý olmuþtur.
Türkiye’deki ulusalcý ve
statükocu kanat harekete
geçmiþ, Annan Planý’nýn Ada
halklarý tarafýndan onaylanacaðý 24 Nisan referandumu
öncesi, her türlü psikolojik
savaþ yöntemi kullanýlmýþ,
bugün Ergenekon davasýndan
yargýlanan Doðu Perinçek,
Sinan Aygün, Mustafa Özbek
gibi isimler sýk sýk Adada
görünür olmuþtur. Adada,

KKTC vatandaþý Ergenekoncular
Ergenekon davasý kapsamýnda hazýrlanan 3.iddianamede de Kýbrýs konusuna
yer verildiði belirtilmekte.
Ýddialara göre ‘Örgütün stratejileri arasýnda bulunan ‘Kýbrýs sorunun çözümsüzlüðe
götürmek’ amacýna matuf olarak açýklamalar yaptýklarý, sivil toplum kuruluþlarýný
yönlendirmeye çalýþtýklarý (...) Þener
Eruygur’un Kýbrýs Büyükelçisini makamýna çaðýrarak bundan sonraki süreçte her
talimatý kendisinden alacaðýný,
Genelkurmay Baþkaný çaðýrdýðýnda kendisine basit bilgileri vereceðini, önemli bilgileri bizzat kendisine vermesi talimat

verdiði ses ve görüntü kayýtlarýndan
anlaþýlmaktadýr.
Diðer dikkat çeken nokta ise, bugün
Ergenekon davasýndan yargýlanan pek çok
ismin çeþitli dönemlerde KKTC vatandaþlýðý da almýþ olmalarýdýr.
Mustafa Özbek: Eski Türk Metal
Sendikasý Baþkaný. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklu. KKTC vatandaþý.
Sinan Aygün: Ankara Ticaret Odasý
Baþkaný. Ergenekon davasý sanýðý. KKTC
vatandaþý oldu. Daha sonra yüksek
mahkeme kararýyla vatandaþlýðý iptal edil-

Kýbrýs Türk halkýnýn, Rum halký
ile eþitlik temelinde birleþme
isteðinin önüne geçebilmek için
her yol denenmiþtir (Bu arada
Annan Planý’nýn sorunu gerçekten çözüp, çözemeyeceði ve
Planýn neyi temsil ettiði ayrý bir
tartýþma konusudur. Burada
sorun, Kýbrýs halklarýnýn kendi
kaderlerini tayin talebinin
önüne geçilmek istenmesidir.)
Ancak ilerleyen yýllarda
statükocu kanadýn çabalarý istenilen sonucu vermeyecektir.
Yýllarca Adada saltanat süren
Denktaþ görevden ayrýlacak,
yerine deðiþimden yana olan
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin
Genel Baþkaný Mehmet Ali Talat
cumhurbaþkaný seçilecek, ayrýca
CTP seçimlerde de büyük baþarý
elde edecektir.

Darbe Günlükleri’nde
Kýbrýs

Darbe günlükleri ile adada
yaþanan bazý provokatif eylem-

di.
Semih Tufan Gülaltay: Ergenekon davasý
sanýðý. Akýn Birdal'a suikasttan hüküm
giymiþti. KKTC vatandaþlýðý iptal edildi.
Muzaffer Tekin: Eski yüzbaþý. Ergenekon
sanýðý. O da KKTC vatandaþý.
Mecit Hazýr: 26 Mart 1997'de KKTC
vatandaþý oldu. Türk Metal Sendikasý
yöneticisi. Ergenekon'dan gözaltýna alýnýp
serbest býrakýlmýþtý.
Pevrul Kavlak: 16. 10. 2002'de KKTC
vatandaþý oldu. Mustafa Özbek'in genel
baþkanlýða aday gösterdiði Kavlak
Ergenekon'dan gözaltýna alýnýp serbest
býrakýlmýþtý.
Süleyman Erdinç: 18.10.2002'de KKTC
vatandaþý oldu. O da Ergenekon'dan
gözaltýna alýnýp serbest býrakýldý.

5

ler arasýnda ilginç benzerlikler
bulunmakta. Herkesin bildiði
gibi Sarýkýz- Ayýþýðý adlý darbe
planlarýný tetikleyen geliþmelerden biri de Kýbrýs meselesidir.
Ýþte ilginç paralellikler.
“05 Þubat 2004 Perþembe...
Kýbrýs'ta, herkesi Annan Planý
aleyhinde sokaða dökerek gösterilerin yapýlmasýný saðlama ve
anavatandan da bu hareketlere
destek vererek hükümet aleyhine olaylar çýkarmak.”
Cumhurbaþkaný Mehmet Ali
Talat'ýn Girne'deki konutu 18
Þubat 2004'te bombalandý. Bu
provokasyonu, Kýbrýs
gazetesinin bombalanmasý takip
etti.
“28 Þubat 2004 Cumartesi...
14:00'te kuvvet komutanlarý ile
bizim evde toplandýk.
Amacýmýz, Kýbrýs meselesini
deðerlendirmek ve Denktaþ'tan
aldýðýmýz birçok özel ve gizli
mektuplarý deðerlendirmekti.
(...) Hükümete karþý bir tepki
olarak da hem Kýbrýs'ta hem de
anavatanda gösterilere ve ulusal
platformda toplantýlara 3
Mart'tan itibaren baþlanacaktý
11 Mayýs 2004'te, Gönyeli bölgesinde terk edilmiþ þüpheli bir
araçta büyük miktarda C-4 patlayýcý bulundu. Aracýn Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlýðý'nda
görevli bir astsubaya ait olduðu
açýða çýktý. Ayný dönemde
Afrika Gazetesi'ne iki bomba
atýldý.
1-2 Eylül 2004 tarihleri arasýnda, Rumlar tarafýndan yapýlacak
ayin öncesi tüm dünyanýn gözlerinin üzerinde olduðu Ay
Manas Kilisesi bombalandý.
Kýbrýs polisinin yaptýðý
incelemede patlayan bombalar
C-4, TNT ve MKE yapýmý olarak
kayýtlara geçti.
Danýþtay provokasyonundan
bir gün sonra, Afrika Gazetesi
yazarý Ali Osman Tabak'ýn
aracýna bomba yerleþtirildi.
Danýþtay saldýrýsý sonrasý intihar ettiði belirtilen, Muzaffer
Tekin'i hastaneye götüren kiþi,
emekli astsubay Musa Çakmak.
Çakmak, Yaþar Öz’un
kumarhanesinde çýkan çatýþmada Kýbrýs'ta öldü. Çakmak,
Ergenekon davasýnda tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi
Baþkanvekili Susurlukçu
Ýbrahim Þahin’in korumalýðýný
yapmýþtý. Yaþar Öz, MÝT mensubu Tarýk Ümit'in KKTC’deki offshore bankalardan ‘First
Merchant Bank’ýn ortaðýydý.
Tarýk Ümit cinayeti, Ergenekon
davasýnda geçiyor. Susurluk'la
Ergenekon'un yollarý da kesiþiyor.
Yine hatýrlatmakta fayda var.
Ergenekon tutuklusu iki
Orgeneral Þener Eruygur ve
Hurþit Tolon’u cezaevinde
ziyaret eden Kocaeli Garnizon
komutaný Galip Mendi’nin ismi,
1996 yýlýnda Kýbrýs’lý muhalif
gazeteci Kutlu Adalý’nýn
öldürülmesi olayýnda da
geçmektedir. Kýbrýslý gazeteci
Kutlu Adalý, Yenidüzen
gazetesinde Kýbrýs'taki Sivil
Savunma Teþkilatý'ný eleþtiren
yazýlar kaleme aldý. 6 Temmuz
1996'da ise Lefkoþa'da evinin
önünde öldürüldü. Þimdiki
Kocaeli Garnizon Komutaný
Korgeneral Galip Mendi,
1996'da KKTC'de Sivil Savunma
Teþkilat Baþkanlýðý görevinde
bulunuyordu.
Onur Öztürk
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Dünyayý deðiþtirmeden
iklim krizi önlenemez

K

üresel ýsýnmayý
ve iklim deðiþimini artýk
büyük bir kriz
olarak nitelendirmek
gerekir.
Üzerinde yaþadýðýmýz gezegen
her gün biraz daha ýsýnýyor.
Kutuplardaki buzlarýn erimesi
neredeyse günlük haber haline
geldi. Kutuplarýn yaný sýra yüksek daðlarýn tepesindeki buzullar
da eriyor.
Küresel ýsýnmaya iliþkin en
çarpýcý veri buzullarýn erimesi.
Buzullarýn erimesi birden çok
etki yaratýyor. Deniz sularý yükseliyor. Bunun sonucu olarak
bazý bölgelerde eskisine oranla
çok daha fazla ve çok daha þiddetli kasýrgalar oluþuyor.
Akýllarda en çok kalan kasýrgalardan birisi New Orleans’ý
vuran Katrina Kasýrgasý.
Dünyanýn en zengin ülkesinde
bu kasýrga çok büyük bir tahribat
yarattý.1970’de Bengladeþ’i vuran
siklon ise 300 bin insanýn
ölümüne neden oldu.
Dünyanýn ýsýsý 1800’den bu
yana 0.8 derece arttý. Bilim insanlarý ýsýnýn 2 derece artmasý
halinde ani iklim deðiþiminin
baþlayacaðýný söylüyorlar. yani
1.3 derecelik bir artýþ geri
dönülmez sonuçlarla karþýlaþmamýza yol açabilir.
200 yýlda dünya ýsýsýnýn .8
derece armýþ olmasý 1.3 derece
artýþýn 400 yýlda gerçekleþeceði
anlamýna gelmiyor Gelmiyor
çünkü dünyada artýk çok daha
fazla sera gazý salýnýmý var.
Bugün dünya atmosferindeki
karbondioksit oraný milyonda
385 parçacýk (ppm). Þimdilerde
bu miktar yýlda 2.1 ppm artýyor.
Bilim insanlarý 400 ila 450
paraçýklýk bir seviyenin 2 ila 5
derecelik bir artýþ anlamýna geleceðini söylüyorlar.
Bütün bunlar dünyanýn
önümüzdeki çok kýsa bir
dönemde çok daha hýzlý ýsýnmaya baþlayacaðýný gösteriyor.
Bu durumda dünyanýn çok
büyük bir hýzla sera gazý
salýnýmýný ve en baþta da karbondioksit salýmýný çok büyük oranda azaltmasý gerekiyor.
Bugün dünyanýn en geliþmiþ ve
dolayýsýyla sanayileþmiþ ülkeleri
karbondioksit salýmýnýn çok
büyük bir kýsmýndan sorumlu.
Dünyanýn toplam karbondioksit salýmýný 27 milyar ton. ABD
bunun 5.9 milyar tonunu gerçekleþtiriyor. Bütün Afrika ise toplu
olarak 1 milyar ton karbondioksit salýmý yapýyor.
ABD’de kiþi baþýna karbondioksit salýmýný 20.2 ton, Kanada’da
18.1 ton, Almanya’da 10.5 ton,
Ýngiltere’de 9.6 ton. Afrika’da ise
1.1 ton.
Bu sayýsal veriler karbondioksit
salýmýndan en çok hangi
ülkelerin sorumlu olduðunu gösteriyor. G8 ülkeleri en baþta,

Geliþm iþ ülkelerde
yüzde 80’lik bir
karbondioksit salýmý
kesintisi için aslýnda
bütün koþullar var.
Yapýlmasý gereken
öncelikle hükümetlerin
küresel ýsýnma
sorununu
önemsemeleri ve
gündemin en önüne
getirmeleri.

Küresel ýsýnmanýn en önemli göstergelerinden birisi kutuplardaki buzlarýn erimesi
aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu G20 ülkeleri de hemen
onlarý izleyerek karbondioksit
salýnýmýnýn ve dolayýsýyla küresel ýsýnmanýn baþlýca sorumlularý. O vakit küresel ýsýnmaya
karþý ilk tedbir almasý gereken
ülkeler G8 ve G20 ülkeleri.
Bilim insanlarýnýn araþtýrmalarýna göre bu ülkelerde kýsa zamanda yüzde 80’lik bir kesinti küresel ýsýnmanýn ilerki yýllarda daha
da artmasýný engelleyecektir.

B

irçok Afrika
ülkesinde yapýlacak kesintiler
dünyanýn toplam
karbondioksit
salýmýný fazla etkilemeyecektir. Oysa ABD’de yüzde 80’lik bir kesinti dünyanýn toplam karbondioksit salýmýný 27 milyar tondan
22 milyar tona indirecek. Ayný
þekilde diðer G8 ve G20 ülkelerinde yapýlacak yüzde 80’lik bir
kesinti dünyanýn toplam karbondioksit salýmýný hemen hemen
ortadan kaldýracaktýr.
Geliþmiþ ülkelerde yüzde 80’lik
bir karbondioksit salýmýný kesintisi için aslýnda bütün koþullar
var. Yapýlmasý gereken öncelikle
hükümetlerin küresel ýsýnma
sorununu önemsemeleri ve gündemin en önüne getirmeleri.
Ardýndan yatýrýmlarla ve yeni
yönetmelik ve yasalar çýkararak
derhal harekete geçmeleridir.
En önemli adým enerji santrallarýnýn fosil yakýtýndan
yenilenebilir enerji kaynaklarýna
dönüþtürülmesidir. Ardýndan
ulaþým politiklarýnda hýzla toplu
taþýmacýlýða ve özellikle de raylý
toplu taþýmacýlýða geçilmesi
gerekir.
Sonra binalarda izolasyon
geliyor. Bunlarýn ardýndan yeni
inþaat kurallarý, çimento, çelik
sanayilerinin kýsýtlanmasý, bu iki
sanayi ürününün kullanýmýnýn

en aza indirilmesi geliyor.
Bütün bunlar ancak devlet politikalarý ile mümkün. Önce politik
bir iradi karar gerekiyor, ardýndan devlet yatýrýmlarý geliyor ve
bu arada yeni yönetmeliklere ve
yasalara gerek var.
Ancak devlet kararlarý ile fosil
yakýtý kullanan enerji santrallarý
yasaklanýp yerlerine yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý olanlar geçirilebilir.
Ayný þey ulaþým politikalarýnda
da geçerli.
Karar bireylere býrakýldýðýnda,
bireylerin kendi bilinçleri ile
enerji tasarrufu yapmalarý ön
görüldüðünde bu çözümsüzlük
demektir. Bireylerin yerleþik
deðerlerini deðiþtirmek kolay
deðildir.
Peki devlet müdahalesi zorla
yaptýrýmlar mý içermelidir.
Hayýr. Herþeyden önde gelen
özendirmedir. Eðer toplu taþýmacýlýk bireysel taþýmacýlýktan
daha cazipse o vakit bireyler
toplu taþýmacýlýðý tercih edeceklerdir.
Bir de az geliþmiþ ülkelerin
insanlarýndan fedakarlýk beklemek mümkün mü? Siz yolculuk
yapmayýn, siz sanayi ürünlerine

sahip olmayýn vs demek ve bu
konuda onlarý ikna etmek
mümkün mü? Hayýr.
Az geliþmiþ ülkeler geliþmelerini sürdürürken eðer geliþmiþ
ülkeler, G20 ülkeleri, yüzde 80
oranýnda bir kesinti yapmayý
gerçekleþtirirlerse o vakit dünyada karbondioksit salýmý kontrol
altýna alýnmýþ olacaktýr ve o noktadan sonra bütün dünyada kontrollü bir biçimde sýfýr karbondioksit salýnýmlý bir ortama
geçmek için bütün gezegen
çapýnda önlemler almak
mümkün hale gelecektir.
Bize düþen görev ise bir yandan
topluma küresel ýsýnmanýn
getirdiði korkunç felaketleri
anlatmak ama diðer yandan ve
daha önemli olarak devletler
üzerinde baský yapmaktýr. Öncelikle küresel iklim deðiþimi sorununu görmeleri ve tanýmalarý
için baský. Sonra önlem almalarý
için baský.
Açýk ki hareketin eylemleri,
ortaya koyduðu basýnç kýsmi
kazanýmlar getirmektedir.
Türkiye’nin Kyoto Anlaþmasý’ný
imzalamasýnda Küresel Eylem
Grubu’nun gösterilerinin büyük
bir etkisi oldu.

Dünyamýz neden ýsýnýyor?
Dünya sera gazlarý dediðimiz ve en önemlisi
karbondioksit olan gazlarýn olaðanýn üstünde bir
biçimde atmosferde birkmesi nedeniyle ýsýnýyor.
Karbondioksit artýþý fosil yakýtý denen kömür,
petrol ve doðalgazýn yakýlmasý sonucunda
oluþuyor. Ýnsan aktiviteleri her yýl atmosfere 7
milyar ton karbondioksit salýyor. Böylece atmosferdeki karbondioksit oranýný üçte bir oranýnda
arttýrdýk.
Atmosferde sera gazlarýnýn birikmesi dünyaya
gelen güneþ ýþýnlarýnýn geriye yansýmasýný
önlüyor. Böylece güneþ atmosferle yer küre arsýna sýkýþan güneþ ýsýsý dünyayý ýsýtýyor.

Neler
oluyor?
Küresel ýsýnma daha þimdiden
insanlýðý ve gezegenimiz
üzerinde yaþayan tüm canlýlarý
tehdit ediyor. Büyük çaplý yýkýmlara, ölümlere ve türlerin ortadan
kalkmasýna neden oluyor.
Uzun bir süredir dünya
üzerinde bir yandan kuraklýk
artýyor ve daha yaygýn alanlarý
etkisi altýna alýyor. Diðer yandan
ise seller ve onlara baðlý olarak
toprak kaymalarý artýyor.
Yaðmurlar artýk tahrip edici.
Kasýrgalarýn hem sayýsý artýyor
hem de þiddetleri.
Küresel ýsýnmaya baðlý göçler
çoðalýyor.
Isý dalgalarý artýyor. Dünya
yüzyýllardrý en sýcak günlerini
yaþýyor ve her sýcak dalgasý baþta
yaþlýlar ve çocuklar olmak üzere
on binlerce insanýn ölümüne
neden oluyor.
Kuraklýk açlýk getiriyor. Tarým
alanlarý daralýyor. tarým ürünlerine büyük zamlar geliyor.
Yaþam giderek daha zorlaþýyor.

Su buharý
Dünya ýsýndýkça oluþan bir baþka olay da
suyun buharlaþmasý. Atmosferde artan su buharý
da güneþ ýþýnlarýnýn geriye yansýmasýna engel
oluyor ve böylece ýsý daha da artýyor. Küresel
ýsýnma daha þimdiden atmosferdeki su buharý
düzeyini yüzde 4 arttýrdý.
Metan gazý
Bir önemli sera gazý da metan. Metan en çok
aþýrý hayvan beslenmesinden, uçaklardan ve
kuzey yarým kürenin kuzeyinde eriyen tundralarýn altýndaki topraklardan çýkýyor.
Metan gazý karbondioksite göre dünyanýn ýsýnmasýnda çok daha etkili bir role sahip.
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Küresel ýsýnmaya karþý

TALEPLERÝMÝZ
Fosil yakýtlarýna
karþý
Güneþ ve
rüzgar bize yeter

yerlerine rüzgar ve güneþ enerjisine dayalý santrallar kurulmalý.
Bu konudaki temel itiraz fosil
yakýtýna dayalý santrallarýn yerine rüzgar ve güneþ eberjisinin
geçirilmesinin pahalý olmasý.

Küresel ýsýnmaya neden olan
karbondioksit salýmýnda en
baþta gelen neden enerji
santrallarý. Bugün dünyada
enerji esas olarak kömür,
petrol ve doðalgaz yakýlarak
elde ediliyor.
En hýzlý biçimde fosil yakýtýna
dayalý santrallarýn kapatýlýp

Otomobile karþý
Toplu taþýmacýlýk
Küresel ýsýnmanýn ikinci en
büyük nedeni fosil yakýtý kullanan ulaþým araçlarý. Yani otomobiller, kamyonlar ve otobüsler.
Bu konuda da toplu taþýmacýlýða geçilmesi gerekir. Ne
var ki otomobilden toplu taþýmacýlýða geçmek için hýzlý,
etkin ve konforlu bir toplu taþýma sistemi gerekir.
Esas olarak raylý sisteme dayalý bir toplu taþýma sistemi sýk,

Binalarda
ýsý izolasyonu
Bütün binalarda ýsý izolasyonu yazýn klima ve diðer soðutucularýn kullanýmýný, kýþýn ise
soðuða karþý ýsýnma harcamalarýný en aza indirir.
Diðer temel önlemler gibi
binalarýn izolasyonu da yoðun
bir istihdam gerektirir ve
maliyetin önemli bir kýsmý
buna dayanýr.
Ne var ki istihdam iþsizliðe
bir çare olduðu için bir sorun
deðil tam tersine bir

konforlu, yaygýn ve çok ucuz
olduðu takdirde yolculuk
yapanlarýn tercihi haline gelecektir ve ardýndan önce kent
içlerinde ardýndan her yerde
fosil yakýtýna dayalý araçlarý
yasaklamak mümkün olacaktýr.
Tüm otomobil, kamyon ve

çözümdür.
Binalarda enerji tüketiminin
bir baþka nedeni de uzun, çok
uzun binalar ve büyük
çarþýlardýr.
Hükümetler ve belediyeler

Kyoto bitiyor
Þimdi sýra Kopenhag’da
Kyoto Anlaþmasýnýn süresi dolmak üzere.
Büyük petrol ve otomobil þirketlerinin etkisi
altýndaki ABD yönetimi Kyoto Anlaþmasý’ný
imzalamadý. Türkiye ve Avustralya gibi ülkeler
ise Anlaþma’yý çok geç imzaladýlar ve hemen
hemen hiç bir etkin önlemi baþlatmadýlar.
Tam tersine Türkiye’de enerji üretimi için
kömürle iþleyen termik santrallara izin veriliyor.
Küresel ýsýnmayý engellemek için mutlaka
uluslararasý anlaþmalar gerekli. Ama bu anlaþmalar Kyoto’dan farklý olarak yaptýrýmlar içermeli. Aksi takdirde ülkeler Anlaþmayý imzalamasýna raðmen önlem almýyorlar.
Kopenhag Anlaþmasý için pazarlýklar þimdiden

Bu iddia ilk bakýþta doðru
ama bu iddiayý öne sürenler iki
noktayý bilinçli olarak unutuyorlar.
Birincisi pahalýlýðýn bir
nedeni inþaatlarda kullanýlacak
emek gücü. Ama bu aslýnda
yeni istihdam demektir ve
dünyanýn derin bir ekonomik
kriz içinde olduðu bugünlerde
bir yandan gezegeni kurtarmak diðer yandan da krize
yanýt vermek için çok olumlu
bir adýmdýr.
Ýkincisi Güneþ ve rüzgar enerjisi üretimi yaygýnlaþtýkça
maliyeti, düþecektir. Çünkü
teknoloji üretim içinde geliþir.

kamyonetlerin ortadan kalkmasý halinde onlarýn þimdi kullandýklarý yollarýn çocuk parklarýna, yeþil alanlara ve
kültürel birimlere
dönüþtürülmesi mümkün olacaktýr.
Þehirler arasýnda ve ülkeler
arasýnda ise hýzlý trenler yolculuðu kýsaltacak ve konforlu
hale getirecektir. Böylece hem
karbondioksit salan hem de
metan gazý salan ve giderk
büyüyen bir sanayi olan hava
ulaþýmý ortadan kalkacaktýr.
Bütün bu tedbirler ancak
büyük devlet yatýrýmlarý ile
gerçekleþebilir.

yeni çýkaracaklarý inþaat kurallarý ile uzun binalarýn yapýmýný
englleyerek bu binalarýn enerji
tüketimini ortadan kaldýrabilirler.
Hükümetler ve belediyeler
ayrýca yeni çýkaracaklarý yönetmeliklerle bütün binalarda ýsý
izolasyonunun maksimum
ölüçüde olmasýný talep edebilirler.
Isý izolasyonunun ilk yatýrýmý
pahalý olsa da zaman içinde
daha az enerji kullanýlacaðý
için aslýnda bir binanýn yaþam
süresi içinde izolasyonu
olmayan bir binaya göre çok
daha ucuzdur.

baþladý. Otomobil ve petrol þirketleri aðýr baský
yapýyorlar. Ama dünya þimdi daha umutlu olabilir.
Bugün küresel ýsýnma konusunda daha uyanýk
bir hareket var. Dünyanýn her yanýnda
aktivistler hükümetlerinden derin önlemler
almasýný istiyorlar. Heryerde sokaða çýkýlyor ve
talepler gürültülü bir biçimde sokakta ifade
ediliyor.
Türkiye’de küresel iklim deðiþimiiçin
mücadele eden en önemli örgüt Kürtesel Eylem
Grubu. Küresel Eylem Grubu Kyoto
Anlaþmasý’nýn imzalanmasý için onbinlerce
kiþinini katýldýðý 6 gösteri, çok sayýda basýn açýklamasý ve yüzlerce toplantý düzenledi. Sonunda
Türkiye Kyoto’yu imzaladý.
Þimdi hedef Kopenhag. Amaç öncelikle
Kopenhag’ýn Kyoto’dan daha ileri bir anlaþma
olmasý ve yaptýrýmlara sahip olmasý.
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Sosyalist Ýþçi’de küresel ýsýnma yazýlarý
Ýklim devrimi, devrim iklimi
http://www.sosyalistisci.org/index.php/ari
v/357-3-nisan-09/55-marksizm-sohbetleriklim-devrimi-devrim-iklimiGýda krizi devam ediyor
http://www.sosyalistisci.org/index.php/ari
v/358-6-nisan-09/86-gda-krizi-devam-ediyor
Havalar neden çok sýcak?
http://209.85.229.132/search?q=cache:qK
EydqsKFvYJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/288/
28803.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=2&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

mCxfKWNmgJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/22
0/22012.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BC
resel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=19&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr
Gýda fiyatlarý artýyor - Zengin dünyada açlýktan ölmek
http://209.85.229.132/search?q=cache:EP
a9UNHGlTwJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/316
/31604.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=24&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr

Kapitalizm ve küresel ýsýnma
http://209.85.229.132/search?q=cache:rw
z0j9NC5pYJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/247/
24712.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BC
resel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=1&hl=tr&
ct=clnk&gl=tr

Petrol Ýmparatorluðu: “Kapitalizmin en yüksek aþamasý”
http://209.85.229.132/search?q=cache:XO
LNB76caycJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/246/
24606.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=25&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr

Dünyanýn sonu gelmeden
http://209.85.229.132/search?q=cache:Yllj
B_QfRXMJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/271/2
7104.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=4&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Ýklimi kurtar dünyayý deðiþtir!
http://209.85.229.132/search?q=cache:pn
dHwor1NEEJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/342
/34205.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=32&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr

BM iklim raporu açýklandý - Küresel ýsýnma:
Vakit yok!
http://209.85.229.132/search?q=cache:Da
RplXh6sNYJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/270/
27008.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=6&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

3 Aralýk baþlangýç olsun
http://209.85.229.132/search?q=cache:OE
o8gF0ljagJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/245/2
4516.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BC
resel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=37&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Bildik dünya için son 10 yýl - Gelecek
bugündür!
http://209.85.229.132/search?q=cache:rIU
xQafYerEJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/273/2
7304.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=8&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Dünya piþiyor
http://209.85.229.132/search?q=cache:qJ
QUuwoEoE8J:www.sosyalistisci.org/arsiv/25
0/25012.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BC
resel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=50&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Ýklim deðiþiyor, biz durdurabiliriz
http://209.85.229.132/search?q=cache:7f
H8XAvcpoUJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/243
/24304.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=9&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Ýklim deðiþikliði "protokollerle" önlenebilir
mi?
http://209.85.229.132/search?q=cache:CP
u8ID9rgVkJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/232/
2324.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BCr
esel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=64&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr

Yanlýþ sulama ve küresel ýsýnma suyu bitiriyor - Susuzluk kapýda!
http://209.85.229.132/search?q=cache:o9
gXnSxhTLEJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/290/
29008.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=10&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr

Su yoksa hayat da yok!
http://209.85.229.132/search?q=cache:W
ugBG93SFcUJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/31
8/31804.htm+site:www.sosyalistisci.org+iklim+de
%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi&cd=12&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr

Biz 6 milyarýz, biz kazanabiliriz!
http://209.85.229.132/search?q=cache:ts_
YEYMTiO0J:www.sosyalistisci.org/arsiv/242/
24210.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%BC
resel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=14&hl=tr
&ct=clnk&gl=tr
Dünyamýz yanýyor
http://209.85.229.132/search?q=cache:Dg
Lk_cBrBnoJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/244/
24406.htm+site:www.sosyalistisci.org+k%C3%B
Cresel+%C4%B1s%C4%B1nma&cd=17&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr
Ya gerçekse?
http://209.85.229.132/search?q=cache:Fv

küresel
ýsýnmayý
durduralým
dünyayý deðiþtirelim
Jonathan Neale
sosyalist iþçi
daðýtýcýlarýndan
bulabilirsiniz

Kapitalizm ve küresel ýsýnma - John Bellamy
Foster, Jacob Middleton ile hareketin neden
iklim deðiþikliði sorununu gündemine almasý
gerektiði üzerine konuþuyor:
http://209.85.229.132/search?q=cache:rw
z0j9NC5pYJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/247/
24712.htm+site:www.sosyalistisci.org+iklim+de%
C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi&cd=15&hl=tr&
ct=clnk&gl=tr
Nükleer küresel ýsýnmanýn alternatifi mi?
http://209.85.229.132/search?q=cache:p6N_YMZ6QwJ:www.sosyalistisci.org/arsiv/318
/31809.htm+site:www.sosyalistisci.org+iklim+de
%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi&cd=19&hl=t
r&ct=clnk&gl=tr
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sosyalist isci
Ergenekon davasý

Kuþku olmasýn,
darbeciler kazanamaz
Solda yer aldýklarýný düþünenlerin bir kýsmý
Ergenekon davasýný küçümserken bir kýsmý da
davanýn kendilerini hiç ilgilendirmediðini
söylüyor. Davayý eski derin devletin yerine
yeni, AKP’li derin devletin geçmesi olarak nitelendiriyor.
Bazý “solcular” ise davayý “karþý-devrim”
olarak nitelendiriyor.
Bu tür “solcularýn” bütününe raðmen sosyalistlerin görevi bir dönemin devlet içindeki gizli
örgütlenmesinin yaptýklarýnýn bir kýsmýnýn dahi
ortaya çýkmasý için mücadele etmektir.
Bana ne deyip geçmek, yesinler birbirlerini
demek, Ayþe teyzeyi ilgilendirmez demek, yani
bu mücadelede “tarafsýz” kalmaya çalýþmak
aslýnda taraf olmaktýr ve ne yazýk ki bu tutumlarýn sahipleri iradelerinden baðýmsýz olarak
Ergenekon çetesinin yanýna düþmekteler.
Ergenekon Çetesi’nin merkezi bir savunma
çizgisi var. Kendilerine yapýlaný karþý-devrim
olarak gösteriyorlar ve buradan meþruiyet
almaya çalýþýyorlar. Diðer yandan ise sorunu bir
siyasal olgu deðil, hukuk sorunu olarak göstermeye çalýþýyorlar.
12. dalga bu açýdan onlar tarafýndan iyi kullanýldý.
Ama kimsenin kuþkusu olmasýn, yeni bir
darbe mümkün deðil ve darbecilerin ve darbe
yanlýlarýnýn paçalarýný kurtarmasý da mümkün
deðil. yeterki sosyalistler ve bütün demokrasi
yanlýlarý Ergenekon Davasý’nýn arkasýnda durmaya devam edelim. Baskýyý arttýralým.

Barýþý dinamitlemeyin

G

enel Kurmay Baþkaný’nýn
konuþmasý ve Ergenekon
Davasý’nýn 12. operasyonu
ile eþ zamanlý bir biçimde
DTP’ye karþý da bir
operasyon baþlatýldý. Ergenekon
Operasyonu’nda Türkan Saylan’ýn
evinin basýlmasý basýnda hararetle
kýnýrken, Milliyet gazetesinin
sürdürdüðü Baba Beni Okula Gönder
kampanyasýnýn bir yöneticisinin gözaltýna alýnmasý 4 gün boyunca sayfa
sayfa anlatýlýrken DTP’lilerin göz altýna
alýnmalarý neredeyse görmemezlikten
gelindi.
Oysa bir süredir Kürt sorununa bir
çözüm olasýlýðý öne çýkýyor. Kürt
hareketi çatýþmalarý dudurdu. Bölge bu
açýdan son derece sakin. Kürt hareketi
daha ileri adýmlar atabileceðinin iþaretlerini veriyor. Bölgede bir umut var.
Öte yandan 29 Mart yerel seçimleri
iktidardaki AKP hükmeti tarafýndan
Kürt bölgelerinde bir referandum haline
sokulmuþtu. Referandum yaþandý ve
kazanan DTP oldu.
DTP belediye sayýsýný arttýrdý, Ýl Genel
Meclisi seçimlerinde oylarýný artýrdý.
Bölgedeki tek rakibi AKP ise büyük
ölçüde oy kaybetti.
DTP yerel seçimleri birçok yerde çok
büyük farklarla aldý. Seçimlerin bu
sonucu ile DTP 29 Mart’ýn tek ama tek
galibidir ve yerel seçimlerin bu
sonuçlarý mutlaka dikkate alýnmak
zorundadýr.
Kürt seçmenlerin mesajý açýk: Onlar
çözüm diyorlar ve hemen ekliyorlar,

çözüm “içerde”.
Kürt seçmen ayrýca barýþ istiyor. Bu
nedenle savaþý, þahinliði tercih eden
AKP’den geri döndü.
Hükümet ise Erbil’de toplanacak Kürt
Konferansý’na yatýrým yapýyor. Çözümü
Türkiye’de yaþayan Kürtlerde deðil,
Irak’ta yaþayan Kürtlerde arýyor.
Ancak son operasyon çözüm için
oluþan umutlara gölge düþürdü. Zaten
bütün Kürt illerinde büyük kalabalýklar
tutklamalara tepki gösteriyor. Kürtlerin

bu tepkisi dikkate alýnmak zorunda.
AKP hükümeti þahin politikalara
devam ettiði sürece Kürt sorununda
çözümsüzlüðü öne çýkarýr. Çözümsüzlük ise yýllardýr verilen kayýplarýn daha
da artmasýndan baþka bir iþe yaramaz.
Bugün Türkiye sosyalistleri için Kürt
hareketi ile dayanýþmak, Kürt hareketinin barýþ giriþimlerine omuz vermek
her zamankinden daha önemli.
F. Aloðlu

Marksizm 2009

DSÝP’in her sene düzenlediði Marksizm
toplantýlarý bu sene “Yeni dönem, yeni bir sol”
baþlýðý altýnda 22-24 Mayýs tarihleri arasýnda
Ýstanbul’da Bilgi Ünivesitesi Dopaldere
Yerleþkesi’nde yapýlacak.
Son iki senedir katýlýmýn çok yükseldiði
Marksizm’de bu sene 17 toplantý var.
Yurtdýþýndan konuþmacýlarýn yaný sýra DSÝP
üyesi olmayan bir çok konuþmacý da var.
Sosyalist Ýþçi bütün okurlarýný Marksizm
2009’a katýlmaya ve çevrelerini de katmalarý için
çalýþmaya çaðýrýyor.

Tarihte bu hafta
24 Nisan

1915 : Osmanlý hükümeti Ýstanbul'dan baþlayarak resmi rakamlarla bile en az 800 bin kiþiye
varacak olan Ermeni soykýrýmýný baþlatma
kararýný açýkladý. Ýstanbul'da baþlayan ilk
tutuklamalarýn ardýndan en iyi ihtimalle toplama kamplarýna yollanan yüzbinlerce Ermeni
yurttaþ planlý bir þekilde yok edildi.

26 Nisan

1920 : (T)BMM'nin ilk Baþkanlýk Divaný oluþturuldu. 1. Baþkan Mustafa Kemal Paþa, 2.
Baþkan Hacý Bektaþi Veli Dergahý Postniþini
Cemâleddin Arif Bey oldu. Ayný gün Meclis, þu
kararlarý aldý:
A : Hükümet kurmak gerekir.
B : (T)BMM, millî iradeyi temsil etmektedir.
C : (T)BMM'nin üzerinde bir kuvvet yoktur.
D : (T)BMM, kanun yapma yetkisine sâhiptir.
E : (T)BMM üyelerinden seçilecek bir Vekiller
Heyeti (Bakanlar Kurulu), hükümet iþlerini
yürütür. Meclis Reisi, ayný zamanda Bakanlar
Kurulu'nun da baþkanýdýr.
F : Pâdiþah ve Ýslâm'ýn Halifesi hakkýnda
Meclis, yeni bir kanun düzenleyecektir.
(Sizce bugün yukarýdaki kararlarýn hangisine
uyulmaktadýr?)

Çin’in nükleer geçmiþi aydýnlanýyor
Çin’in 1964-1996 yýllarý arasýnda yaptýðý nükleer denemelerin ardýndaki gizli
gerçekler ortaya çýkmaya baþladý.
TIMES gazetesinin haberine göre bu
dönemde gerçekleþtirilen 46 nükleer
denemede sadece kanserden hayatýný
kaybedenlerin sayýsý en az 190 bin.
Denemelerin ardýndan yayýlan radyasyonun 1.4 milyon kiþiyi etkilediði
söyleniyor.
Çin’in nükleer programýndan en fazla
zarar gören kesim ise "Birim 8023" adýndaki, denemelerin ardýndan patlama
bölgesine giderek kalýntýlarý toplamakla
görevli özel grup. Çoðu görevliyken
hayatýný kaybeden üyelerin hayatta
kalanlarý ise ilk defa seslerini yükselterek devletten tazminat talebinde
bulunuyor.
TIMES’a konuþan eski bir görevli 23
yýl Birim için çalýþtýðýný belirterek, kýzýnda doðuþtan omurilik hastalýðý
olduðunu ve doktorlarýn bunu radyasy-

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

ona baðladýðýný; ancak, devletten aylýk
sadece 130 yuan (20 dolar) yardým alabildiklerini söyledi. 50 ila 70 yaþlarýnda
ve saðlýk durumlarý çok kötü olan bu
kiþilerin, patlamanýn akabinde atlar
üstünde ve sadece gaz maskesi takarak
patlamanýn ardýndan oluþan mantar
bulutunun altýna gitmeye zorlandýklarý
belirtiliyor.
Çin 23’ü atmosferde, 22’si yer altýnda,
biri de baþarýsýz olmak üzere 46 deneme
gerçekleþtirmiþ. Kasým 1976’da havadan
býrakýlan bombanýn, Hiroþima’ya atýlandan 320 kat daha güçlü olduðu belirtiliyor.
Çin’in en büyük üç denemesi Çernobil
nükleer reaktöründen 4 milyon kat
fazla radyoaktif madde üretmiþ.
Programýn mali boyutu bilinmiyor, ama
devlet bütçesinin üçte birine çýktýðý
belirtiliyor.
Tuna Öztürk

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

Yeni dönem yeni sol

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan isteyebilirsiniz
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Ýki krize bir çözüm
S

ayýsýz baþka canlý ile birlikte üzerinde yaþadýðýmýz
gezegende iki krizi ayný
anda yaþýyoruz. Her ikisi de çok
ciddi ve her ikisi de büyük
tahribatlar yaratacak. Her iki
krizin sorumlusu da ayný:
Kapitalizm.
Birincisi ekonomik kriz.
Bugünlerde gazetelerde sayýsýz
haber kapitalizmin bir kere daha
derin bir kriz içinde olduðunu
anlatýyor. Bankalar, mali kuruluþlar, fabrikalar, dev þirketler
batýyor ya da batmanýn eþiðine
geliyor ve devletler tarafýndan
kamulaþtýrýlarak kurtarýlýyor.
Çok deðil, 7-8 ay önce, 2008’in
yaz aylarýnda ekonomistlerin
çoðu bir krizden bahsetmiyordu. Bahsedenleri ise felaket tellallýðý ile suçluyorlardý. Eylül
2008’de her þey deðiþti.
Amerika’da arka arkaya
bankalar batmaya baþlayýnca
herkes bu defa krizden bahsetmeye baþladý ve tartýþýlan konu
aniden krizin ne kadar derin
olduðu haline geldi. Kýsa
zamanda bu da aþýldý ve hemen
herkes içine girdiðimiz krizin
1929 büyük krizinden bu yana
yaþanan en büyük, en derin kriz
olduðun konusunda anlaþtý.
Kapitalistler ve temsilcileri
þimdi bu krizden nasýl çýkýlacaðýný tartýþýyor. Aslen ne
yapacaklarýný bilmiyorlar. Kamu
yatýrýmlarýný artýrmak, piyasaya
büyük miktarlarda para pompalamak gibi önerilerin yaný
sýra, býrakýn ne olursa olsun
diyenler de var.
Krizden þimdiye kadar en çok
etkilenenler her ülkede emekçiler oldu. Dünya çapýnda milyonlarca iþçi son altý ay içinde iþini
kaybetti. Birçok ülkede iþsizlik
rekor düzeylere ulaþtý. Daha
kötüsü, kriz daha henüz en
derin noktalarýna ulaþmadý.
Yani daha çok miktarda iþçi iþini
kaybedecek.
Kimi ülkelerde emekçiler ayakta. Fransa, Yunanistan gibi
ülkelerde direniþ daha yaygýn
ve güçlü. Ama her yerde krizin
etkilerine karþý iþçiler, öðrenciler
irili ufaklý direniþlerle mücadele
etmeye, direnmeye ve krizin faturasýný ödemeyeceklerini ilan
etmeye çalýþýyor.
Þimdiye kadar trilyonlarca
dolar harcandý. Nisan baþýndaki
G20 toplantýsýnda daha ne kadar
paranýn þirketlere akýtýlacaðý
tartýþýlacak. Korumacýlýk,
býrakýnýz batsýn anlayýþý, yeni bir
para birimi ve benzeri konular
ele alýnacak. Dünya G20 toplantýsý ile birlikte yeniden þekillendirilmeye baþlanýyor.
Ardýndan NATO toplantýsý var.
Yeniden þekillenme yolunda bir
adým da o toplantýda atýlacak.
Bu arada Obama dünyayý gezmeye baþlýyor.

Düþen kâr oranlarý

Bütün bunlara raðmen kapitalistler ne yapacaklarýný gene de
bilmiyor. Onlarýn derdi kârlar.
Kâr oranlarý 1970’lerden beri
düþüyor ve bu süreci tersine

geçmeli.
3. Tüm konutlara izolasyon
yapýlmalý, çimento, çelik kullanýmý en aza indirilmeli.
Bütün bu önlemler ilk bakýþta
olanaksýz gibi görünmekte.
Kapitalistler, özellikle de
dünyanýn en büyük þirketleri
olan petrol ve otomotiv sanayileri bu önlemleri uygulanamaz
olarak göstermeye çalýþýyor.

Para var mý?

çeviremiyorlar. Asýl sorun bu.
Kâr olmayýnca birikim yok,
yatýrým yok. Yatýrým olmayýnca
rekabet yok. Ýþte kapitalistlerin
derdi bu.
Yoksa dünyayý yeniden þekillendirmeye çalýþan 20 en büyük
ülkenin yöneticileri iþlerini
kaybeden, açlýða mahkûm olan
milyonara nasýl daha iyi bir
yaþam sunarýz diye toplanmýyor. Milyonlarca aç, iþsiz
umurlarýnda bile deðil.
Kapitalistler 30 yýldýr
dünyanýn sýradan insanlarýna
yeni liberal politikalarý anlatýyor. Kârlarýn düþüþünü bir
ölçüde azaltan yeni liberal politikalar en baþta iþçilerin yaþam
koþullarýný geriye itti. Ücretler
düþerken çalýþma saatleri arttý.
Ýþçilerin örgütlülüðüne aðýr
saldýrýlar gerçekleþtirildi.
Direnmek boþunadýr anlayýþý
hakim kýlýndý. Gerçekten de iþçi
hareketi, toplumsal hareketlilik
2000’lerin baþýna kadar büyük
ölçüde geriledi.
Ama þimdi kapitalistler 30
yýldýr anlattýklarýnýn tam tersini
yapýyor. Devletler piyasaya
müdahale ediyor. Tarihin
gördüðü en büyük kamulaþtýrmalar gerçekleþtiriliyor.
Bu krizden çýkýþ için kapitalistlerin daha neler yapacaðýný
bilmiyoruz. Hangi eðilimin
önümüzdeki aylarda hakim olacaðýný da bilmiyoruz. Ama þunlarý biliyoruz:

1. Ýçinde olduðumuz kriz derin
bir bunalýmdýr ve sonuçlarý
emekçi sýnýflar için çok aðýr olacaktýr,
2. Yakýn zamanda kapitalist
sýnýfýn bu krize bir cevap
üretmesi mümkün deðildir ve
kâr oranlarý düþmeye devam
edecektir,
3. Yeni liberalizm tarihin
çöplüðüne gömülmektedir.

Küresel ýsýnma

Gezegenimiz ikinci bir kriz
daha yaþamakta: Küresel iklim
deðiþimi. Bu kriz de aynen birincisi gibi bütünüyle kapitalizmin ürünü. Ama sadece insanlarýn emekçi kesimini deðil
gezegenin üzerindeki bütün
canlýlarý etkiliyor.
Gezegenimizi çevreleyen
atmosferdeki karbondioksit
oraný hýzla artýyor.
Karbondioksit arttýkça güneþten
dünyaya gelen enerji geriye
yansýyamýyor ve atmosferde
kalýyor. Böylece dünyanýn ýsýsý
artýyor.
Dünyanýn ýsýsýnýn artýþýnda son
derece kritik bir noktaya
ulaþýlýyor. Eðer atmosfere her yýl
salýnan karbondioksit miktarý
hýzla azaltýlmazsa dünyanýn
ýsýsýnýn artýþý önlenemez bir
noktaya ulaþacak ve o noktadan
itibaren dünya insanlar dahil bir
çok canlý için yaþanamaz hale
gelmeye baþlayacak. Zaten þimdiden bazý türler yok olmaya

baþladý bile.
Ýklimler birbirinin içine girdi.
Buzullar kutuplarda ve yüksek
daðlarýn tepesinde erimeye
baþladý. Bunun sonucunda
deniz seviyeleri yükseliyor,
büyük ve tahribatý çok fazla seller oluþuyor. Büyük kasýrgalarýn
sayýsý ve þiddeti artýyor.
Dünyanýn bazý bölgeleri sellerle
boðuþurken, bazý bölgelerinde
kuraklýk hýzla artýyor ve yaygýnlaþýyor. Su sýkýntýsý var.
Bütün bunlar canlý türlerinin
kuzeye ve güneye doðru
göçünü zorluyor. Tarým alanlarý
kuruyor, yeni tarým alanlarý bu
kuraklýða paralel bir hýzda oluþmuyor. Dolayýsýyla gýda sýkýntýsý
baþladý.
Oysa insanlýk atmosfere saldýðý
karbondioksit miktarýný hýzla
düþürebilir. Bunun için yeterli
bilgi ve teknik var. Sadece iradi
müdahale eksik.
Alýnmasý gereken önlemler
açýk:
1. Fosil yakýtý, yani kömür,
petrol ve doðalgaz yakmaya
dayalý enerji üretimi durdurulmalý. Yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarý, yani en temel olarak
güneþ ve rüzgâr enerjisi kullanýlmalý.
2. Ulaþým politikalarý radikal
biçimde deðiþtirilmeli. Fosil
yakýtý kullanmaya dayalý ulaþým
araçlarý bütünüyle terk edilmeli
ve yerine yenilenebilir enerji
kullanan toplu ulaþým araçlarý

Ýlk ve en temel itiraz, bu denli
büyük yatýrýmlarýn çok pahalý
olduklarý için yapýlamaz
olduðu.
Oysa son altý ay gösteriyor ki
iklim deðiþimi için gerekli olan
yatýrýmlarý yapacak para
fazlasýyla var.
Bankalarý ve diðer þirketleri
kurtarmak için kullanýlan para
ile çok hýzla gezegeni kurtaracak
yatýrýmlar yapmak mümkün.
Üstelik bu yatýrýmlar iþsizliðe
karþý bir çare olacak ve
dolayýsýyla krizin emekçiler
üzerindeki etkisini de ortadan
kaldýracaktýr.
Milyonlarca konutun
çatýlarýnýn güneþ panelleri ile
kaplanmasý, milyonlarca konutun ýsýya karþý izolasyonu,
uygun her yere büyük güneþ
panelleri ve rüzgâr tribünlerinin
yerleþtirilmesi, kentlerde
ulaþýmýn toplu taþýma araçlarý
ile yapýlmasý için büyük yatýrýmlar, kentler arasýnda hýzlý tren
hatlarýnýn yapýlmasý mümkün.
Gezegeni kurtaracak yatýrýmlarýn en önemli kesimi ücretler.
Dünyamýz 10 milyon insaný
güneþ ve rüzgâr enerjisinin kullanýmý, konut izolasyonu ve
yeni raylý taþýmacýlýk hatlarý inþa
etmek için istihdam etse ve her
bir iþçiye Türkiye’deki asgari
ücretin 2-2,5 katý ücret verse
(1000 dolar), bu ayda 10 milyar,
yýlda 120 milyar dolar eder. Bir
o kadar da ham madde vs için
harcansa, 240 milyar dolar eder.
1 kilometre hýzlý tren hattý 3,5
milyon dolara mal oluyor (buna
müteahhit kârý ve ücretler
dahil). 350 milyar dolara 100 bin
kilometre demiryolu yapmak
mümkün. Bu iki harcamanýn
toplamý 690 milyar dolar. Oysa
geçen senenin sonunda,
Baþkanlýk seçimlerinden hemen
önce ABD’nin þirket kurtarmak
için ayýrdýðý para 750 milyar
dolar. Bu para gezegeni kurtarmak için harcanabilirdi ve
geriye kalan 60 milyar dolarla
da sayýsýz hastane, okul vs inþa
edilebilirdi. Bütün dünyada þirketleri kurtarmak için ayrýlan
parayý düþünürsek, gezegenimiz
kurtarmak için yapýlmasý
gerekenleri 3-5 yýl içinde gerçekleþtirebiliriz ve çok daha güzel,
yaþanabilir bir dünyaya sahip
olabiliriz.
Öyleyse bir yandan küresel
ýsýnmaya karþý kalýcý önlemler
alýrken diðer yandan var olan
ekonomik krizi çözmek, milyonlarca ve milyonlarca emekçiye iþ
olanaðý saðlamak mümkün.
Doðan Tarkan
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KitaplýK
“Kazanýmlarla” dolu bir cumhuriyet
Son zamanlarda yüksek sesle dile getirilen bir iddia var:
Ergenekon operasyonlarý ve bütün bir Ergenekon davasý,
cumhuriyetin kazanýmlarýna karþý örgütlenen bir karþý devrim
sürecinin adýmýdýr.
Ýddia bu! Soru ise þu: Hangi kazanýmlar?
Bu kazanýmlarý kim gasp etmek ve hilafeti yeniden canlandýrmak istiyor?
Yanýt belli: AKP! Yine son günlerin moda deyimiyle, þeriatçý,
Fetocu AKP.
Bu uzun süredir yapýlan bir propaganda. Ama sadece bir
propaganda deðil. E-muhtýralarla, Anayasa Mahkemesi’nin
siyaseti öldüren 5 Haziran 2008 kararýyla, provokasyonlar
düzenleyen, insan öldüren, asit kuyularýnda insanlarý yok eden
bir kontrgerilla örgütlenmesinin eylemleriyle propagandanýn
çok ötesine geçerek darbeyi meþrulaþtýran bir politik odakla
karþý karþýyayýz.
Bu odak iki yalaný ayný anda ama küçümsenmeyecek bir yaygara kopartarak anlatýyor. AKP’nin þeriatçý olduðunu ve
cumhuriyetin kazanýmlarýnýn tehlikede olduðunu.
Cumhuriyetin kime hangi kazanýmlarý getirdiðini biliyoruz.
Dünyadaki genel eðilime uygun bir biçimde 1920’li yýllardan
itibaren devlet kapitalisti sermaye birikim rejimini düzenleyen,
yöneten devlet bürokrasisi cumhuriyetten bayaðý kazaným elde
etti.
Bu sermaye birikim rejimi içinde giderek güçlenen Türk sermayesi, burjuvazisi de bir dizi kazaným elde etti. Daha da
zenginleþti, palazlandý, þiþmanladý.
Cumhuriyet, bir kazaným olarak sermayeyi Türkleþtirdi.
Ulusal bir pazarý kesinleþtirdi.
Cumhuriyetin kazanýmlarý, zengin sýnýflarýn, devlet bürokrasisinin, cumhuriyetin kurucu öðelerinin en baþýnda gelen
askerlerin ayrýcalýklarýnýn toplamýnýn kesin çizgilerle belirlenmesinden baþka bir þey deðil.
Kazanýmlarla dolu cumhuriyet tarihi, her zaman bu kesin
çizgilerinin daha da kalýnlaþtýrýlmasýnýn ve altta kalanlarýn
vahþice ezilmesinin tarihidir.
Cumhuriyete sevdalýlarýn en azýndan olsun, þu soruyu sormak hiç akýllarýna gelmez: 1915’de soykýrýma maruz kalan
Ermenilerin evleri, atölyeleri, makineleri, çekiçleri, paralarý,
topraklarý, dükkanlarý nereye kayboldu?
Ýþte adýna cumhuriyet kazanýmlarý denilen Türk sermayesinin
muhasebe defterlerine eklenen bu yaðmacýlýktýr.
Sadece Ermeniler deðil, Kürtler de cumhuriyet kazanýmlarýndan az çekmediler. Özgürlük için baþlattýklarý tüm isyanlar
kanla bastýrýldý.
Ya iþçiler! Ýþçilerin kazanýmlarý nedir? Sendikasýzlýk, greve
çýkan iþçilerin kurþunlanmasý, ucuz emek, öncü iþçilerin kontrgerilla tarafýndan öldürülmesi, darbelerle kapatýlan
sendikalar, siyasi partilerinin yasaklanmasý.
Ýþte þeriatçý olduðu iddia edilen AKP’nin yýkmaya çalýþtýðý
iddia edilen cumhuirey budur.
Sosyalist Ýþçi’nin 2006 yýlýnýn Þubat ayýnda yayýnlanan bir
yazýda vurgulandýðý gibi:
“Statükocular, milliyetçiler, her tondan kemalistler ve giderek
bilcümle laik-yurtsever cephe mensubu, ýsrarla, AKP'nin takýye
yaptýðýný anlatýyor.
Bu teoriye göre, bugün görmüyoruz ama Erdoðan'ýn sýrtýnda
aslýnda kara bir cüppe var.
Farkýnda deðiliz ama sýmsýký elinde bir tespih gizli.
Belki bugün deðil ama yarýn, çember sakal uzatmasý yakýndýr.
Baþlarýnda sarýklarý, ellerinde tespih, sýrtlarýnda cüppeyle,
aslýnda çember sakallý mollalardan ibaret olan bu insanlar,
gününü bekliyorlar.
Neyin?
Laik cumhuriyeti devirmenin.
Gizli iþaret bekleniyor, o gün geldiðinde kadýnlar türbanlarýný
cüretkârca takýp tüm " kamusal alan"larý iþgal edecekler.
Atatürk'ün laik iþaret parmaðýnýn iþaret ettiði muasýr
medeniyet tüm heybetiyle, takýyecilerce çökertilecek.
Baþýný Ýþçi Partisi ve CHP'nin çektiði bu paranoyak teori hiçbir
zaman doðrulanmayacak.
Çünkü yanlýþ.
Çünkü bu teori, hepimizi aldatmaya çalýþan zavallý bir
statükoculukla malul.
Ýktidara geldiðinden beri AKP'nin takýyesini açýða çýkartmaya
çabalayarak bir öcü yaratanlar, gerçek AKP öcüsünü görmemizi
engelliyorlar.
Gerçek AKP: Ýþçiye, çiftçiye, kamu çalýþanýna küfür eden AKP.
Kadýnlarý, gençleri provokatör ilan eden AKP.
Öðretmenleri terörist, anadilini konuþmak isteyenleri bölücü
ilan eden AKP.
Gerçek AKP saðlýðý, eðitimi paralý hale getiriyor.
Kazanýlmýþ sosyal haklarý çökertiyor.
Özelleþtiriyor, satýyor, pazarlýyor.
Sendikal özgürlüklere kulaðýný týkayýp, yüz binlerce öðretmenin örgütlü olduðu sendikayý kapatmaya çalýþýyor.
Bir milyon kiþi aç! Milyonlarca emekçi iþsiz. 15 Milyon kiþi
günde iki dolarla geçinmek zorunda.
Küresel sermaye ve Türk büyük sermayesi memnun. IMF ve
TÜSÝAD memnun. Çünkü AKP onlarýn partisi.
Þeriatçý deðil, neo liberal politikalarýn partisi.”
Aradan geçen üç yýl, paranoyanýn sadece güçlendiðini
kanýtlýyor.
Þenol Karakaþ
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Sosyalistler dine nasýl bakarlar?
‘Kalpsiz Dünyanýn Kalbi’,
Roni Margulies,
Kanat Kitap,
192 sayfa, 13 lira

S

osyalist Ýþçi yazarlarýndan Roni
Margulies makalelerinden derlenen yeni kitabý ‘Kalpsiz
Dünyanýn Kalbi’ Kanat Kitap’tan
çýktý. Sosyalist Ýþçi’de yayýnlanmýþ
yazýlarýnýn yanýsýra Star, Birgün,
Taraf gibi gazete ve Virgül, Birikim,
Yarýn, Newsweek dergilerinde yayýnlanmýþ yazýlarý harmanlanarak ortaya
çýkan kitap, bir marksistin din ve
çevresindeki konularda kendini nasýl
konumlandýrdýðýna iliþkin, güncel
olaylardan beslenen saðlam bir örgü
sunuyor.
Bazý cümleler nedense hep eksik
alýntýlanýr. Çokça rastladýðýmýz “ýþýk
doðudan yükselir”, “Sezar’ýn hakký
Sezar’a” gibi bu yarým ve baðlamýndan kopartýlmýþ cümle parçalarý
tamamlanarak okunduðunda aslýnda
pek çok kez tam ters anlama gelebilecek yerlerde kullanýlmýþ olduðunu
fark ederiz. Kitap böyle bir eksikliðe
iþaret ederek, “kitlelerin afyon”u
olarak hatýrlanmasý tercih edilen
dinin eksik parçalarýný yerine
koyarak baþlýyor. “Din, ezilen
yaratýðýn iç çekiþi, kalpsiz bir
dünyanýn kalbi, ruhsuz koþullarýn
ruhudur.” Bu eksikliðin ortaya
çýkartabileceði yanlýþ anlama, Ýslam,
siyasal Ýslam ve buna baðlý olarak
antisemitizm konusunda sýkça
karþýmýzda bulduðumuz bir kafa
karýþýklýðýna sebep oluyor. Dini kurtulunmasý gereken bir baðýmlýlýk, bir
uyuþturucu olarak görerek kesip
atmayý kurgulayan bir düþünce,

býrakalým kitleleri kazanmayý, haklý
bir dava yürütmeyi bile baþaramaz
hale geliyor. Bunun gündelik tartýþmalardaki örnekleri türban, irtica,
direnen siyasal Ýslam odaklarý
(Hamas, Taliban...) aslýnda sürekli
dolanýp durduðumuz konular.
Sýralý makalelere baktýðýmýzda
aslýnda birbirinden baðýmsýz görünen AKP kapatýlma davasý, savaþ
karþýtý hareket, Ermenistan’la iliþkiler, Ergenekon, antisiyonizm ve antisemitizm birbirinden hiçbir þekilde
baðlantýsýz olmayan bir bütünün
parçalarý olarak yerlerini alýyor.
Ýslam düþmanlýðýnýn neoliberalizmin
propaganda biçimi, Ýsrail’in ABD’nin
Ortadoðu’daki uç karakolu, darbeye
karþý durmanýn sosyalist olmanýn bir
gereði olduðunu söylemek Sosyalist
Ýþçi okurlarý için bir yenilik olmasa
gerek. Yine de kitap hem gözden
kaçmýþ, hem hatýrdan çýkmýþ olabilecek yazýlarý toplayarak hayýrlý bir iþ
yapýyor.

SÝNEMA

Okuyucu: Bir SS’e Aþýk Olmak
Bernhard Schlink romanýndan
uyarlanan yönetmenliðini Stephan
Daldry’nin yaptýðý “Okuyucu”
geçtiðimiz hafta vizyona girdi. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý
Almanya’sýnda bir çiftin iliþkisinden yola çýkan film nazileri sempatik göstermek gibi bir tartýþmayý
beraberinde getirdi.
Film genç lise öðrenci olan
Michael’ýn kendinden yaþça büyük
Hanna’yla olan iliþkisiyle baþlýyor.
Seviþerek ve Hanna’ya kitap okuyarak günlerini geçiren Michael,
Hanna’nýn aniden ortadan kaybolmasýný anlam veremiyor. 20’li
yaþlarda hukuk öðrencisiyken izlemeye gittiði davada sanýklarýn
arasýnda Hanna’yý gören Michael
onun 300 kiþinin ölümünden
sorumlu olan bir SS olduðunu
öðreniyor. 40’lý yaþlarda Hanna’yý
unutamamýþ olan Michael onunla
tekrar yüzleþmeye karar veriyor.
Film üzerine yapýlan tartýþmalar
aðýrlýklý olarak Hanna karakterinin
insancýllýðý üzerine odaklanýyor.
Okuma yazma bilmediði için sürekli bir korunma halinde olan, zayýf,
hayatta kalmak için elinden geleni
yapan bir çeþit saf cehaletle hareket
ettiðini gördüðümüz Hanna kamp-

taki çalýþmalara katýlmýþ ve ölümlere sebebiyet vermiþ olsa bile, film
onun mahkemede okuma yazma
bilmediðini söylemektense bütün
suçu üstüne almýþ olmasýna odaklanýyor. Bunun yanýsýra Hanna’nýn
aslýnda ýrkçý, faþist düþünceleri
olmayan, sadece bir ödev bilinciyle
davranarak soykýrýma iþtirak ettiðini ortaya koyuyor.
Yönetmenin 300 kiþinin yanarak
öldüðü sahneyi, Hanna karakterine
karþý seyirci sempatisini kaybetmemek için filme koymadýðýný açýklamasýyla alevlenen tartýþma, filmin
bir diðer çatýþmasýný göz ardý
etmemize yol açýyor: insanlarýn

ölümüne göz yuman biri, kampta
seçtiði insanlarý gaz odasýna gönderen biri, soykýrýma katýlan biri
ayný zamanda nasýl bir sevgili olur.
Pek çok hayat kurtarmýþ bir doktor,
bir biliminsaný, özverili bir öðretmen, dürüstlüðüyle nam salmýþ bir
yargýcýn bir insanlýk suçuna karýþmasý ya da en azýndan göz yummasý üzerine ortaya çýkan tezatlýk
sinema için oldukça verimli bir
alan. En çok da bu insanlarýn vicdanlarýyla yalnýz kaldýklarý anlar
filmlerin vazgeçilmez sahneleri
oluyor.
Orhan Göztepe
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Toplantýlar
Etkinlikler
25 Nisan
“Hrant’ýn katili,
Ergenekon
çetesi”
SÝ Ýstanbul- Hrant'ýn
arkadaþlarý Hrant’ýn faillerinin yargýlanmasý talebiyle
Hrant Dink cinayeti
davasýnýn 9. duruþmasýnýn
Baþladýðý saatlerde Beþiktaþ
Ýskele Meydaný’nda Hrant
için Adalet için pankartý
arkasýnda buluþtu. Hrant’ýn
arkadaþlarý adýna basýn açýklamasýný Derya Alabora ve
Mahir Günþýray okudu.
Açýklamada cinayetin ardýndan hemen tutuklananlarýn
gözden çýkarýlmýþ emir
kullarý olduðu, önemli olanýn
“Öldür!” diyenlerinin
yargýlanmasý gerektiði vurgulandý. Basýn açýklamasýnýn
ardýndan “Hala nasýl sessiz
durabiliyoruz?” pankartý
altýnda hepbir aðýzdan
“Adalet Nöbeti Þarkýsý”
söylendi. Eylemde sýk sýk
“Hrant’ýn katili Ergenekon
çetesi”, “Hepimiz Hrant’ýz,
hepimiz Ermeniyiz”, “Öldür
diyenler yargýlansýn”,”Bu
dava ne zaman baþlayacak”
sloganlarý atýldý.

DTP’ye
dokunmayýn!

DTP’ye yönelik devlet
operasyonuna Ýstanbul’da
protesto edildi. 18 Nisan’da
Galatarasay Meydaný’nda
toplanan barýþ yanlýlarý bu
operasyonun DTP’nin seçim
baþarýsýna karþý, barýþçýl
çözümü engellemek için
devreye sokulduðunu vurguladý. DSÝP üyeleri de eyleme
katýldý.

saat: 13.00
Tepe Nautilius
önünde toplanýyoruz

KEG yine sokaktaydý
Küresel Eylem Grubu'nun
iklim deðiþikliðine karþý 6.
büyük mitingine dönük kampanya Ýstanbul, Ýzmir ve
Ankara'da canlý bir þekilde
geçti. Sokak, küresel ýsýnmaya
çok ilgiliydi ve derhal tedbir
alýnmasýný istiyordu.
- Ýstanbul'un iki yakasýnda
50 bin bildiri daðýtýldý. Bildiri
alanlardan KEG'in gezegeni
kurtar çaðrýsýna büyük destek
geldi. sokata onlarca kiþiyle
iklim deðiþikliði ve antikapitalist politikalar konuþuldu.

Koç ve Maltepe Üniversiteleri'nde ilk kez küresel ýsýnma
toplantýlarý yapýldý. KEG
aktivistleri çeþitli radyo kanallarýnda konuþtu, eyleme
katýlým çaðrýsý yaptý
- Açýk Radyo ve Þehir
Tiyatrolarý iþbirliðiyle hazýrlanan çocuklara dönük küresel ýsýnma eðitimini KEG
aktivistleri verdi. Kadýköy,
Kaðýthane ve Ümraniye'deki
eðitimlere 180 çocuk katýldý.
Çocuklar 25 Nisan
yürüyüþünde taþýnacak olan

KEG

Küresel Eylem Grubu

renkli resimli pankartlar
hazýrladý.
- Ýzmir'de KEG aktivistleri
küresel ýsýnmaya karþý eðitim
atölyesi yaptý, bu etkinliðe 150
kiþi katýldý. Ege Üniversitesi
ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde KEG masalarý açýldý.
Karþýyaka semtinde sokak
standý kuruldu. Tüyap Kitap
Fuarý'nda açýlan KEG masasý
büyük ilgi gördü.
- Ankara'da Yüksel
Caddesi'nde bildiri daðýtýmlarý yapýldý.

Sýradan ýrkçýlýkla nasýl baþ edilebilir?
SÝ Ankara -Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe
Grubu’nun düzenlediði
‘Sýradan ýrkçýlýkla nasýl baþ
edilir’ konulu söyleþi, 17
Nisan Cuma günü,
Ankara’da Dipnot
Kitabevi’nde yapýldý. Elliden
fazla izleyicinin katýldýðý
söyleþi, ilgiyle izlendi ve
DurDe’nin imza föylerine 17
yeni isim eklendi.
Milliyetçilik üzerine yaptýðý
akademik çalýþmalarla tanýnan konuþmacý Tanýl Bora,
kendi yaþadýðý örnekleri
anlatarak, sýradan ýrkçýlýkla
baþ etmenin oldukça zor
olduðunu ve bunun belli bir
çözüm aracý olmadýðýný
söyledi. Bora’ya göre, ýrkçýlýk
konusunda karþýlaþtýðýmýz iki

YAÞAM SAVUNUSU

grup söz konusu. Bunlardan
ilki, ýrkçýlýðý zaten bir sorun
olarak algýlamayanlar,
diðeriyse, sözel olarak
ýrkçýlýða karþý olup da, ýrkçý
tavýrlar sergileyen ve kendi
durumunu bundan muaf
görenlerden oluþuyor.
Irkçýlýðýn var olduðunu ve
kötü bir þey olduðunu anlatmak ve ýrkçý tutumlarý
toplumda skandalize etmek,
tabulaþtýrmak, ayýp olarak
algýlatmak için çalýþmamýz
gerektiðini söyleyen Tanýl
Bora, somut insan hikâyeleri
ve pratik deneyim üzerinden
konuþmanýn önemini vurguladý.
Ýzmir’de, Buduncular
Derneði’nin ýrkçý
Kampanyasý’na karþý

yapýldýðý gibi, hem hukuki
yoldan mücadele edilip hem
de ‘internet savaþlarý’ gibi
araçlardan yararlanýlabileceðini belirtti.
Türkiye’de ýrkçýlýkla milliyetçiliði ayýrma eðilimi
olduðunu anlatan Bora, bunu
savunanlara, milliyetçilikten
ýrkçýlýða geçiþin ne kadar
kolay olduðunu anlatmamýz
gerektiðine deðindi.
Tanýl Bora, izleyicilerin
sorularý üzerine, ýrkçýlýðýn
esas olarak bir sistem sorunu
olduðunu ama bu tür tartýþmalarý yapmanýn bizler için
bir nevi idman olduðunu ve
bu yönüyle de gerekli
olduðunu ifade etti.
Ali Baydaþ

Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý', ne çýkarlarýný koruyacak
'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var. Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor... Unutmayýn! Türcülük
de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

Çocuk bayramýný nasýl kutlayacaðýz þimdi?
28 Mart 2006 tarihinde yaþanan
olaylar ve sonrasýna ait gerçek
görüntüler. Çok çarpýcý. Bir o kadar
da yüz kýzartýcý. 45 dakika boyunca,
yer yer gözlerimiz ýslanarak,
yüreðimiz daralarak, ama soluksuz
izledik filmi. Adý “Gözmece”. Ýmzacýlarý arasýnda bulunduðum,
‘Çocuklar için Adalet Çaðrýcýlarý’nýn
geçtiðimiz hafta Ýstanbul Beyoðlu,
Rengahenk sanatevi’nde galasýný
yaptýðý bir belgesel. Film, adýný
Diyarbakýrlý çocuklarýn oyunlarýndan alýyor. Olaylarýn içinde bulunan
çocuklar ve yaþamýný yitiren çocuklarýn aileleri, arkadaþlarý, kardeþleri
yaþadýklarýný, hissettiklerini gördükleri þekliyle anlatýyor. Çektiði bu
belgesel nedeniyle, filmin yönetmeni Aydýn Sevinç de Türkiye’den
Ýsviçre’ye göçmek zorunda kalmýþ.
Filmin ilk gösterimine ancak yazdýðý
mektup ile katýlabildi.
‘DEVLETÝ TAÞLAYAN’ ÇOCUKLAR
Türkiye'de Diyarbakýr, Adana,
Mersin ve diðer çeþitli illerde
geliþen bazý toplumsal olaylar/gösteriler sonrasýnda tutuklanmýþ,
yargýlama süreci devam eden
çocuklar var. Söz ettiklerimiz;

Þirketleri deðil
gezegeni
kurtar

yaþlarý 13-17 arasý 800 civarýnda
çocuk. Nerede ve nasýl olurlarsa
olsunlar hepsi çocuk gibi çocukluklarýný yaþamasý gereken ‘çocuklar’...
Çocuklarýn tutuklu olarak ve üstelik
‘aðýr ceza mahkemelerinde’
yargýlanmalarý Türkiye’nin de tarafý
olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarý Sözleþmesi'ne ve çocuk
adalet sistemine aykýrý. Bu yýlýn
sadece Ocak ayýnda 26 çocuða
toplamý 75 yýla varan aðýr cezalar
verildi. Bu çocuklar pedagojik
yardým bile alamýyor, eðitimlerine
devam edemiyorlar. Ve bir bölümü
de yetiþkinlerle ayný koðuþlarda
kalýyor.
***
Aslýnda, 12 Þubat 2009 günü
Demokratik Toplum Partisi (DTP)
Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr
çok önemli bir konuya parmak bastý
ve TBMM baþkanlýðýna çocuklarýn
da kapsamý içine alýndýðý Terörle
Mücadele Kanunu (TMK)'nda
deðiþiklikler içeren bir yasa tasarýsý
verdi. Teklif medyada hiç yer
almadý, kamuoyu haberdar olmadý.
Çünkü “o” DTP’li idi. Hangi konuyu
gündeme getirmeye çalýþýrsa

çalýþsýn, sesi kýsýlmalý, boðulmalý,
karþýsýnda da ‘saðýr’, ‘dilsiz’ ve ‘kör’
olunmalýydý.
ÇOCUKLARA ÝÞKENCE
Hepsi hepsi, çocuktular.
Gösterilere katýlmýþlar, belki de
polislere taþ atmýþlardý. Diyarbakýr
Barosu Genel Sekreteri Av. Serhan
Eren, ‘devleti taþlayan’ gözaltýna
alýnýp da serbest býrakýlan çocuklarýn aðzýndan Diyarbakýr’da Baro
olarak yaptýklarý tespitlerde þunlarý
aktarýyor:
“Baðlar Karakolu’nda bizi çýrýlçýplak soydular. Üzerimize su döktüler. Çýplak halimizle bizi bir saat
beton üzerinde beklettiler. Saat
baþý gelip yeniden ýslattýlar...”
“Beni Çarþý polis merkezine
götürdüler. Oradan da Polis
Okulu’na. Zorla Ýstiklal Marþý’ný
okuttular...” “Ellerimi boynumdan
baðladýlar, diz üstü çöktürdüler.
Dövdüler. Gözüme biber gazý sýktýlar...” “ Aðzýma silahý koydular,
kalçamý ve vücudumu elle taciz
ettiler...” “Bana sürekli küfrettiler.
Bir polis beni sað kolumdan býçakladý ve her yerime copla vurdular...”
(Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2009)
***
Dünyadaki tüm çocuklara bayram

armaðan etmiþ bir ülke Türkiye.
Üstelik, Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarý Sözleþmesi'nin de ilk imzacýlarýndan. Çocuklarýn öncelikli
yararýný saðlamaya, korumaya,
büyüme ve geliþmelerini desteklemeye ve çocuklar arasýnda ayrým
gözetmemeye söz vermiþ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý... Devlet katýnda
çocuklar, o gün, Meclis Baþkaný,
Cumhurbaþkaný, Baþbakan
koltuðuna oturacaklar. Büyükler,
koca koca adamlar, kadýnlar televizyonlara çýkýp ne denli çocuklara
önem veren bir toplum olduðumuzu haykýracaklar. Ama 800’ü
aþkýn çocuk bu ülkenin cezaevlerinde yatacak...
Oysa, onlar öncelikle ve sadece
çocuklar... Nerede, kimin çocuðu
olurlarsa olsunlar, çocuk gibi yaþamak, çocuk gibi muamele görmek
haklarý.
Biz, ben, sen, o... Kendi çocuklarýmýza, yakýnýmýzdakilere nasýl bir
ikiyüzlülükle bakýp, ‘bugün senin
bayramýn’ diyebileceðiz? Nasýl kutlamalarýný isteyeceðiz bu bayramý?..
Yalçýn Ergündoðan
yalcin.ergundogan@sesonline.net
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DSiP

toplantýlarý

Kürt sorunu:
Çözümün
neresindeyiz?
23 Nisan
Perþembe, saat:19.00
Kadýköy
Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)

Siyasal Ýslam
Roni Margulies

23 Nisan
Perþembe, saat:19.00
Beyoðlu

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Ankara
Karakedi Kültür
Merkezi
açýldý
Bayýndýr-22 Sokak 30/9
Kýzýlay/Ankara
(TÖMER karþýsý)

Küresel
Eylem
Grubu

Her Salý 19.00’da
toplanýyor.
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
her Çarþamba
19.00’da
Kadýköy’de
toplanýyor
MEPHÝSTO KÝTABEVÝ
ÜST KATI

DSiP

dsip.org.tr
sosyalistisci.org

11

internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülke-nin
iþçilerinin diðer ülke-lerin
iþçileri ile karþý kar-þýya
gelmesine neden o-lan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ ha-reketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Özdemir Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org
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ünyanýn ve Türkiye'nin
politik sorunlarýnýn
birçok baþlýkta tartýþýlacaðý Marksizm 2009'un ev
sahipliðini DSÝP yapýyor.
Marksizm 2009'a ise kriz ve
sosyalist bir çözüm tartýþmalarý
damgasýna vuracak.
Gezegenimiz iki büyük krizi
birden yaþýyor. Yeni-liberal politikalar iflas etti. Küresel finans
krizi sanayi üretimine de sýçradý
ve kapitalistler "piyasa her þeyi
çözer" þarkýsýný kolayca býraktý.
Hükümetler geçen yýlýn
Eylül'ünden bu yana batan þirketleri kurtarmak için 20 trilyon
dolar harcadý.
6 milyar insandan çalýnan ve
esirgenen bu devasa para bile
onlarý kurtaramadý. Burjuva
ekonomistleri, içinden geçilen
dönemi 1930'larla kýyaslýyor.
Sistem bir çöküþe doðru ilerliyor.
Kapitalistler kendi krizlerinin
faturasý- ný iþçi sýnýfýna ve yoksullara ödetmek istiyor
Küresel ýsýnma hýzla artýyor.
Ýklim deðiþikliðinin ilk etkileri
dört kýtada birden görülüyor.
Ýklim felaketleri milyonlarca
insaný etkiliyor. Bilimciler düne
kadar 2 derecelik bir ýsý artýþýnýn
bizi bambaþka bir gezegene
götüreceðini söylerken, þimdi 4
derecelik bir ýsý artýþýnýn

mümkün olduðunu söyleyerek
uyarý yor. Yeryüzünde canlý hayatý tehdit altýnda. Küresel ýsýnmanýn sorumlusu olan kapitalizmin ise iklim deðiþikliðine bir
çözümü yok.
Oysa iki krizin bir çözümü var.
Bu çözüm iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin çözümüdür. Ekonomiyi þirketler deðil çalýþanlar denetlemelidir. Tüm dünyada yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dönülmelidir. Mali kaynaklar bankalarý
kurtarmaya deðil gezegeni kurtarmaya harcanmalýdýr.
6 milyar insanýn çýkarlarýný
içeren ortak talepler etrafýnda
kriz karþýtý büyük bir direniþ
yaratmalýyýz. Þimdi gerçek bir
deðiþimin zamanýdýr.
Tüm bunlarýn ortasýnda
Türkiye bir deðiþim yaþýyor.
Kemalizm sarsýlýyor. Ýlk kez darbeciler yargýlanýyor. Kürtler,
Ermeniler, Sünniler, Aleviler
ezenlere baþkaldýrýyor. Milyonlar
demokrasi istiyor.
Ýþçi sýnýfýný ve ve ezilenleri birleþtirecek kitlesel yeni sol alternatifi yaratmak zorundayýz.
Marksizm 2009'da tüm bunlarý
konuþacaðýz. Hep birlikte tartýþacaðýz. DSÝP'in ev sahipliðinde
yapýlan Marksizm 2009'un
kürsüsü yeni bir dünya isteyen
herkese açýktýr.

gösterimleri, belgeseller,
atölyeler, sergiler, müzik dinletileri, edebiyat tartýþmalarý
yapmayý planlýyoruz.
Kampanyalarýn stantlarý,
kitap stantlarý, yiyecek, içecek stantlarý kuruyoruz.
Þehir dýþýndan gelenler için
kalacak yer ayarlýyoruz.
Toplantýlarý katýlým davetiyelidir, organizasyona katký için
3 günlük davetiye 5 liradýr.
Ýletiþim: 0535 382 91 07
marksizmtartismalari@gmail.com

www.marksizm2008.com

www.dsip.org.tr

23 Mayýs,
Cumartesi

Diðer þehirlerin de katýlýmýyla
Mayýs ayýnda Ýstanbul'da
yapýlacak Marksizm tartýþmalarý çeþitli konularda
panel, atölye, toplantý,
sergilerden ve
konserden oluþacak.
Marksizm 2009'da hem
yaþadýðýmýz dünyadaki
sorunlarýmýzý hem Marksist
geleneði, hem de önümüzdeki süreçte nasýl kampanyalar
yapmamýz gerektiðini tartýþmak istiyoruz.
Marksizm 2009'de toplantý
ve panellerin yaný sýra film

24 Mayýs,
Pazar

Katýlým ve iletiþim

22 Mayýs,
Cuma

11.00 - 12.15

12.30 - 13.45

14.15 - 15.30

PROGRAM
Bir darbe
iki sol

Küresel savaþ
karþýtý hareketin
gücü

Marksýn
güncelliði

Feminizm mi,
sosyalizm mi

Berlin Duvarý’nýn
çöküþü ve yeni
bir baþlangýç

Uluslararasý
sosyalist gelenek
ve DSÝP’in
fikirleri

Ýki kriz bir
çözüm

Kapitalizm
sonrasý yaþam

1992’den bu
yana Marksizm
toplantýlarýnda
kimler konuþtu?
Orhan Pamuk, Murathan
Mungan, Kerem Kabadayý,
Ufuk Uras, Sabahat
Tuncel, Akýn Birdal, Ahmet
Ýnsel, Harun Tekin, Alex
Callinicos, Mehmet Ali
Alabora,Roni Margulies,
Ömer Laçiner, Ferhat
Kentel, Chris Harman,
Sami Evren, Doðan Tarkan,
Hayri Kozanoðlu, Bülent
Somay, Nuray Mert,
Tayfun Mater, Murat
Çelikkan, Mete Çubukçu,
Ömer Madra, Fethiye
Çetin, Panos Garganas,
Özgür Gürbüz, Ayhan
Bilgen, Stefan Bornost,
Avi Haligua,Yýldýray Oður,
Seyfi Öngider,Küçük Ýskender, Sinan Özbek, Metin
Üstündað, Ertuðrul
Kürkçü, Aydýn Cýngý, Ercan
Karakaþ, Murat Coþkun,
Kemal Nebioðlu, Metin
Çulhaoðlu, Tayfun Görgün,
Talad Ahmet, Bejan Matur,
Orhan Koçak, Ragýp Duran,
Rýdvan Akar, Sevgi Göðçe,
Barýþ Pirhasan, Metin
Yeðin, Doðan Erbaþ, Hakan
Tahmaz, Ümit Þahin,
Eray Özer, Eylem Çaðdaþ,
Yelda, Sotiris Kondoyanis

16.00 - 17.15

17.45 - 19.00

19.15 - 20.30

Forum
Susurluktan
Hrant’a: Darbe
giriþimlerini
nasýl
durduracaðýz?

Dünyada ve
Türkiye’de
krize karþý
direniþ

Kürt sorununda
çözümün
neresindeyiz?

Forum
Yeni ve kitlesel
bir sol
muhalefeti
yaratmak

Kapitalizm
çökerken;
çözüm var mý?

Edebiyat ve
devrim

21. Yüzyýlda
emperyalizm ve
hegemonya
Siyasal Ýslam ve
mücadelesi
yoksullar

Yeni dönem
yeni bir sol

